Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov

ZÁPISNICA
z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov,
konaného dňa 22. 9. 2020
___________________________________________________________________________
Hodina začatia

: 15.00 hod.

Hodina ukončenia : 16.10 hod.
Miesto konania

: sobášna sieň, Dvorkinova 7, Košice

Počet prítomných : podľa prezenčnej listiny

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Bezpečnostná situácia v MČ Košice – DH
Informácia o činnosti starostu mestskej časti - ústna
Kontrola plnenia uznesení
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – DH
Monitoring a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu mestskej časti
Košice – Dargovských hrdinov za I. polrok 2020
9. Návrh mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov na verejné ocenenie Košického
samosprávneho kraja
10. Personálne zmeny v komisiách Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – DH
11. Stanovisko MČ Košice - DH k začatiu procesu zmien a doplnkov ÚPN – HSA Košice
v lokalite „Uršulínky“
12. Interpelácie
13. Diskusia
14 Záver

K bodu 1
9. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Dargovských hrdinov otvoril
a prítomných privítal starosta MČ, Mgr. Jozef Andrejčák. Konštatoval, že je prítomných 12
poslancov, miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zároveń ospravedlnil kontrolóra MČ
Mgr. Ing. Martina Farkašovského zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva, zo zdravotných
dôvodov a tiež ponúkol možnosť poslancom, klásť prípadné otázky v bode č. 7, na ktoré by im
následne poskytol odpovede vo forme mailovej komunikácie.
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Na rokovaní miestneho zastupiteľstva starosta privítal veliteľku stanice Východ MsP
a ospravedlnil z účasti na rokovaní Miestneho zastupiteľstva riaditeľa OO PZ Košice – DH.
Poslanci hlasovali o predloženom návrhu programu rokovania :
Uznesenie :
MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e predložený návrh programu rokovania
9. zasadnutia MiZ MČ Košice – DH.
Hlasovanie : za 12, zdržal sa 0, proti 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Sobodová a Novák.
Uznesenie :
MiZ MČ Košice – DH v o l í za overovateľov zápisnice z 9. zasadnutia
MiZ MČ Košice – DH poslancov Dušanu Sobodovú a Matúša Nováka.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.
K bodu 3
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Sobodová, Novák a Krasnovský.
Uznesenie :
MiZ MČ Košice – DH v o l í za členov návrhovej komisie poslancov Dušanu
Sobodovú, Matúša Nováka a Mariána Krasnovského.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 4
Na rokovaní miestneho zastupiteľstva starosta privítal veliteľku stanice Východ MsP
a ospravedlnil z účasti na rokovaní Miestneho zastupiteľstva riaditeľa OO PZ Košice – DH.
Starosta zároveň pripomenul poslancom možnosť, stretnúť sa s riaditeľom Obvodného
oddelenia PZ Košice – DH, na začiatku októbra.
Správy obvodného oddelenia PZ Košice – DH a stanice Východ mestskej polície
o bezpečnostnej situácii v mestskej časti boli zaslané poslancom pred zasadnutím MiZ.
V rozprave vystúpili :
-

Sekáč: adresoval opätovnú výzvu na veliteľku stanice Východ MsP na odstránenie
vraku na Bielocerkevskej ulici 25 a 27,
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-

starosta: v reakcii na poslanca Sekáča uviedol, že od posledného júnového MiZ boli
majiteľmi aút odtránené štyri vraky, a že dostal mailový prísľub od náčelníka MsP
Košice na odstránenie spomínaného vraku, Škody Felície zelenej metalízy,

-

Stanko: zaujímal sa o postup mestskej polície pri zasahovaní voči osobám, ktoré
znečis´tujú životné prostredie v okolí odpadkových košov na Buzuluckej ulici 23, 25
a tiež požiadal o zaslanie mailovej informácie, koľko bolo hlásených mestských
policajtov v službe a autohliadok v službe 15.09.2020 o 15 50 hod,

-

veliteľka MsP stanica Východ: poukázala na všeobecný problém pri riešení
neprispôsobivých občanov, pokuty sú častokrát nevymožiteľné, mestskí policajti im
ukladajú aspoň povinnosť odpracovať si neporiadok, ktorí spôsobili,

-

starosta: rovnako vyzval veliteľku stanice MsP Východ, aby zvýšila kontrolu v okolí
odpadkových košov na Buzuluckej ulici,

Uznesenie :
MiZ MČ Košice – DH

berie na vedomie

a) Správu o činnosti stanice MsP Východ a o stave verejného poriadku za obdobie
Jún až august 2020,
b) Správu o stave bezpečnostnej situácie v služobnom obvode Obvodného oddelenia PZ
Košice – DH od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 5
Starosta informoval poslancov o svojej činnosti od zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
v júni 2020.
V rozprave vystúpili :
-

Križalkovič : zaujímal sa o to, či spoločnosti ECO DOG TOILET GROUP s.r.o. odišla
výpoveď,

-

prednosta: výpoveď vyššie uvedenej spoločnosti bola síce daná, ale zároveň sa využila
možnosť reaktivácie zmluvy. Došlo k stretnutiu so zástupcom firmy, ktorému boli
predložené podmienky ďalšej možnej spolupráce, na ktoré protistrana pristúpila,
jednalo by sa o zľavu 40% z doteraz uhrádzanej ceny za poskytované služby a až do
záveru kalendárneho roka by boli služby poskytované bezodplatne.

-

Križalkovič : opýtal sa na existenciu dohody o vzájomnej spolupráci, ktorá by zahŕňala
bezodplatné poskytovanie služieb,

-

prednosta: spomenul, že dohoda bola odoslaná protistrane na podpis, s tým že následne
bude zverejnená na webe mestskej časti a účinná bude od 01.10.2020.

-

Križalkovič: opýtal sa na prípadnú podanú sťažnosť ohľadne hluku na mostnom telese
pri Pošte 22,
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-

starosta: upresnil, že nešlo o sťažnosť, ale o podnet na situáciu, keď autobusy
prechádzajú cez kanalizačné vpuste, podnet bol odstúpený na referát dopravy
Magistrátu mesta Košice,

-

Križalkovič:
požiadal o zaslanie informácie mailom ohľadne dohody medzi
zhotoviteľom stavby a mestom Košice,

-

Kalafus: zaujímal sa o situáciu ohľadne prepadnutého kanála v lokalite kostola sv.
Rodiny, tiež požadoval vysvetlenie vo veci funkčnosti „smart“ lavičiek, a revitalizácie
prostredia pred gréckokatolíckym kostolom,

-

starosta: zdôraznil, že ak sa približne do jedného roka začne s revitalizáciou
spomínaného prostredia, tak náhradnú výsadbu by už realizovala spoločnosť Labaš,
ktorá to bude riešiť v rámci územného rozhodnutia,

-

starosta: čo sa týka „smart“ lavičiek, ich jedinečnosť ako vysvetlil, by spočívala
predovšetkým v tom, že umožňujú dobýjanie „smart“ telefónov, ale aj disponujú
bezdrôtovou sieťou WIFI,

-

starosta: vec prepadnutého kanála je vačším problémom, ako sa pôvodne predpokladalo,
lebo mesto Košice to malo realizovať ako súčasť opravy výtlkov, ale žiaľ toho času už
takmer rok a pol nemá vysúťaženého dodávateľa na rekonštrukcie všetkých
komunikácií, preto sa celá záležitosť nerieši,

-

Novák: zaujímal sa o čistenie zanesených kanalizačných výpustí na Bielocerkevskej
ulici 11 a 13,

-

starosta: uviedol, že v súčasnoti prebieha druhá etapa čistenia výpustí, a situáciu preverí.

Uznesenie :
MiZ MČ Košice – DH b e r i e n a v e d o m i e ústnu informáciu starostu mestskej
časti Košice – Dargovských hrdinov o jeho činnosti od posledného zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov, konaného dňa
23. 06. 2020.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 6

Za ospravedlneného z účasti na Miestnom zastupiteľstve, kontrolóra mestskej časti,
uviedol daný bod starosta s tým, že v predloženom materiály sa jedná o kontrolu plnenia
uznesení od posledného júnového zastupiteľstva.
V rozprave ku kontrole plnenia uznesení vystúpili :
-

Križalkovič: prejavil záujem o zoznamy najbližších inventarizačných komisíí,
starosta: spomenul, že najbližšie inventarizačné komisie už boli vymenované,
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-

Križalkovič: požadoval, aby aspoň jeden poslanec bol členom každej novo
vymenovanej inventarizačnej komisie,
starosta: uviedol, že situácia sa preverí pri zložení novo vznikajúcich inventarizačných
komisíí a dopytujúci poslanec Križalkovič dostane odpoveď na najbližšej Miestnej rade,

Uznesenie :
MiZ MČ Košice – DH b e r i e n a v e d o m i e Správu o kontrole plnení uznesení
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov zo dňa 23. 6.
2020.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.
K bodu 7
Starosta mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov, opätovne ospravedlnil miestneho
kontrolóra zo zdravotných dôvodov a informoval poslancov o možnosti v danej veci smerovať
príp. otázky na kontrolóra , ktorý ich následne zodpovie formou mailovej komunikácie alebo aj
osobne, kedy bude k dispozícii jednotlivým poslancom.
Uznesenie :
MiZ MČ Košice – DH b e r i e n a v e d o m i e Správu o výsledkoch
kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti Košice Dargovských hrdinov za
obdobie od 11. 6. 2020 do 11. 9. 2020.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.
K bodu 8
Predmetný bod týkajúci sa monitoringu a hodnotenia finančného a programového
plnenia rozpočtu MČ KE – DH za I. polrok 2020, uviedol starosta, s tým, že bol predstavený
vo všetkých komisiách, zriadených pri miestnom zastupiteľstve, ako aj na miestnej rade.
Spomenul plnenie rozpočtu, ktoré bolo v prvej polovici roka ovplyvnené krátenými
podielovými daňami zo strany mesta Košice, preto aj plnenie investičných aktivít bolo
realizované v menšej miere ako obvykle.
Rozprava v bode neodznela.
Uznesenie :
MiZ MČ Košice – DH b e r i e n a v e d o m i e Monitoring a hodnotenie
finančného a programového plnenia rozpočtu MČ Košice – dargovských
hrdinov za I. polrok 2020.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.
K bodu 9
Starosta v danom bode vysvetlil nomináciu gréckokatolíckeho farára Jozefa
Matejovského na ocenenie Košického samosprávneho kraja. Udialo sa tak aj po dohovore
s gréckokatolíckou farnosťou pôsobiacou na našom sídlisku. Doteraz mestská časť Košice
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Dargovských hrdinov nenavrhla žiadnu osobu alebo kolektív na takéto ocenenie. Materiál bol
prerokovaný v príslušnej komisii ako aj na Miestnej rade. Navrhovaný kandidát súhlasil
s nomináciou.
Rozprava v bode neodznela.

Uznesenie :
MiZ MČ Košice – DH n a v r h u j e gréckokatolíckeho kňaza, ThLic. Jozefa
Matejovského, PhD., farára farnosti Božej Múdrosti v Košiciach, na verejné ocenenie
Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie : za 11, proti 0, zdržal sa 1, uznesenie bolo schválené.
K bodu 10
Po dohode poslankyne Melišovej – Čugovej s predsedom komisie kultúry, sociálnych
vecí a športu poslancom Babušíkom došlo k jej vzdaniu sa v danej komisii a k následnému
posilneniu finančnej komisie. Uvedená poslankyňa sa vzdala svojho pôsobenia v komisii
kultúry, sociálnych vecí a športu k 22.09.2020 a zároveň prejavila záujem byť členkou
finančnej komisie s účinnosťou od 01.10.2020.
Rozprava v bode neodznela.
Uznesenie :
MiZ MČ Košice – DH
a) b e r i e n a v e d o m i e, že poslankyňa MiZ Košice – DH, RNDr. Miriam Melišová
Čugová, sa vzdala členstva v komisii MiZ MČ Košice – DH sociálnej, kultúry
a športu,
b) v o l í, RNDr. Miriam Melišovú – Čugovú, poslankyňu MiZ MČ Košice – DH,
s účinnosťou od 01.10.2020, za členku finančnej komisie MiZ MČ Košice – DH.
Hlasovanie : za 12, proti : 0, zdržal sa : 0, uznesenie bolo schválené
K bodu 11
Starosta predstavil poslancom daný bod programu a vysvetlil im, že v danom kroku pôjde
len o stanovisko mestskej časti k začatiu procesu zmien a doplnkov k územnému plánu zóny
v lokalite „Uršulínky“. Prvotné kroky k zámeru možného budúceho rozvoja uvedenej lokality,
prezentoval poslancom aj zástupca žiadateľa o stanovisko MČ p. Ruščin.
V rozprave ku kontrole plnenia uznesení vystúpili :
- Stanko: zaujímal sa o bytovú výstavbu v danej lokalite a občiansku vybavenosť,
- Ruščin: prvotným cieľom oproti starému územnému plánu zóny je vymeniť občiansku
vybavenosť z lokality pod Benadovou ulicou za lokalitu Prešovská cesta a bytovú
výstavbu realizovať pod Benadovou ulicou a nie pri Prešovskej ceste; pri výstavbe by
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malo ísť o nízkopodlažné bytové domy max. 5 podlaží, revitalizácia prostredia počíta
s ponechaním veľkého množstva zelene, ihrísk a parkov.
Uznesenie :
MiZ MČ Košice – DH s ú h l a s í so začatím procesu zmien a doplnkov ÚPN – HSA
Košice v lokalite „Uršulínky“.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.
K bodu 12
S interpeláciou vystúpil :
-

-

Stanko : žiadal o vyčistenie opadaných krovín v oblasti schodiska a detského ihriska
v lokalite na ulici Buzulucká 23 a 25 a tiež dohliadnuť v rámci možností na výmenu
hracích prvkov príp. ich náhradu za novšiu verziu na detskom ihrisku pred bytovým
domom na Buzuluckej 25. Odpoveď na interpeláciu požadoval v písomnej forme,
Križalkovič: pri výmene zábradlia na Triede Ludvíka Svobodu požadoval predložiť
jednotlivé cenové ponuky formou mailovej komunikácie,
Novák: upriamil pozornosť na riešenie problému osadenia svetelných bodov okolo
Pošty 22 a polície v smere na bytové domy situované na ulici Svätej Rodiny 3 a 5.
Odpoveď na interpeláciu požadoval v písomnej forme.

K bodu 13
V tomto bode, starosta pozval prítomných poslancov na akciu „hudba v lese“ s termínom
konania 30.09. 2020 od 16 – 18 hod.
K bodu 14
Po vyčerpaní programu rokovania 9. zasadnutia miestneho zastupiteľstva starosta mestskej
časti, Mgr. Jozef Andrejčák, poďakoval poslancom za účasť a rokovanie miestneho
zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Jozef Andrejčák v.r.
starosta

PhDr. Peter Derevjaník, PhD. v.r.
prednosta MÚ

Overovatelia : Ing. Dušana Sobodová v.r.
Ing. Matúš Novák, PhD. v.r.
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