Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov

ZÁPISNICA
z 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov,
konaného dňa 25. 5. 2021
___________________________________________________________________________
Hodina začatia

: 15.00 hod.

Hodina ukončenia : 16.20 hod.
Miesto konania

: sobášna sieň, Dvorkinova 7, Košice

Počet prítomných : podľa prezenčnej listiny

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

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Voľba volebnej komisie
Voľba kontrolóra mestskej časti
Diskusia
Záver

K bodu 1
13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Dargovských hrdinov otvoril
a prítomných privítal starosta MČ, Mgr. Jozef Andrejčák. Na rokovaní miestneho
zastupiteľstva privítal kandidátov na voľbu kontrolóra mestskej časti.
Konštatoval, že je prítomných 11 poslancov, miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Z neúčasti na rokovaní sa ospravedlnil poslanec Stanko.
K predloženému návrhu programu rokovania neodzneli pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e predložený návrh programu rokovania
13. zasadnutia MiZ MČ Košice – DH bez pripomienok.
Hlasovanie : za 11, zdržal sa 0, proti 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Melišová - Čugová a Valkovský.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH v o l í za overovateľov zápisnice z 13. zasadnutia
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MiZ MČ Košice – DH poslancov Miriam Melišovú-Čugovú a Eduarda
Valkovského.
Hlasovanie : za 11, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.
K bodu 3
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Krasnovský, Dvorský a Sobodová.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH v o l í za členov návrhovej komisie poslancov Mariána
Krasnovského, Jaroslava Dvorského a Dušanu Sobodovú.
Hlasovanie : za 11, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 4
Za členov volebnej komisie boli navrhnutí poslanci Rubická - predseda, členovia : Babušík,
Križalkovič.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH v o l í volebnú komisiu v zložení :
predseda : Jana Rubická
členovia : Dominik Babušík, Roman Križalkovič.
Hlasovanie : za 11, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 5
Uznesením zo dňa 13. 4. 2021 miestne zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu kontrolóra mestskej
časti na deň 25. 5. 2021. Súčasne v tom istom uznesení miestne zastupiteľstvo určilo 70%
rozsah výkonu funkcie a predpoklady na výkon funkcie kontrolóra mestskej časti, náležitosti
prihlášky a termín doručenia prihlášky vrátane určenej dokumentácie.
K otvoreniu a overeniu splnenia predpokladov na výkon funkcie a náležitostí prihlášky
menoval starosta mestskej časti komisiu v zložení : PhDr. Peter Derevjaník, PhD., prednosta
miestneho úradu, Mgr. Jaroslav Suleň, vedúci organizačno právneho a správneho oddelenia,
Dominika Babušíka, poslanec miestneho zastupiteľstva a zástupca starostu mestskej časti, Ing.
Romana Križalkoviča, poslanca miestneho zastupiteľstva a Zdenku Mrukviovú, sam. odb.
referent organično právneho a správneho oddd, ktorá bola súčasne určená ako zapisovateľka
komisie.
Komisia konštatovala, že do určeného termínu boli doručené tri prihlášky, obálky všetkých
kandidátov obsahovali uznesením miestneho zastupiteľstva stanovené náležitosti pre voľbu
kontrolóra mestskej časti. Doklad o vzdelaní u kandidátky Andrei Sotészovej nebol úradne
overený, kandidátka bola po ukončení zasadnutia komisie vyzvaná na odstránenie nedostatku,
ešte v ten istý deň pani Soltészová doložila úradne overený doklad o vzdelaní.
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Komisia konštatovala, že voľby kontrolóra mestskej časti sa zúčastnia kandidáti :
1. Ing. Mgr. Martin Farkašovský
2. JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD.
3. Andrea Soltészová
Po vykonaní prezentácie starosta mestskej časti konštatoval, že sú prítomní dvaja kandidáti.
Súčasne konštatoval, že kandidátka Andrea Soltészová sa na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva nedostavila.
Starosta vyzval prítomných kandidátov k prezentácii svojej osoby, súčasne ich požiadal
o dodržania stanoveného limitu 7 minút.
Životopisy jednotlivých kandidátov sú prílohou zápisnice a poslanci miestneho zastupiteľstva
ich dostali ako súčasť materiálov na rokovanie MiZ.
Na rokovanie miestneho zastupiteľstva sa dostavila kandidátka na voľbu kontrolóra, pani Andrea
Soltészová.

Po vystúpení kandidátov vyzval starosta členov volebnej komisie, aby sa odobrali na miesto
k volebnej urne. V zmysle uznesenia schváleného miestnym zastupiteľstvom voľba kontrolóra
metskej časti prebehla tajným hlasovaním. Na hlasovacom lístku poslanci vyznačili
zakrúžkovaním poradového čísla jedného kandodáta, za ktorého hlasovali, hlasovací lístok
následne hodili do urny.
Na základe § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení, na zvolenie kontrolóra mestskej časti
je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva, t. j. 7
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, vykoná sa druhé kolo voľby, do
ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných
hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším
počtom platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom.
Po skončení prvého kola volebná komisia konštatovala : vydaných bolo 11 hlasovacích
lístkov, odovzdaných bolo 11 hlasovacích lístkov, platných hlasovacích lístkov bolo 11.
Kandidát Martin Farkašovský dostal 6 hlasov, kandidátka Svetlana Pavlíková dostala 1 hlas,
kandidátka Andrea Soltészová dostala 4 hlasy.
V prvom kole volieb nezískal ani jeden z kandidátov potrebný počet hlasov ( 7 ). Do druhého
kola postúpili kandidáti :
1. Martin Farkašovský
2. Andrea Soltészová
Po skončení druhého kola volebná komisia konštatovala : bolo vydaných 11 hlasovacích
lístkov, odovzdaných bolo 11 hlasovacích lístkov, platných hlasovacích lístkov bolo 11.
Kandidát Martin Farkašovský dostal 6 hlasov, kandidátka Andrea Soltészová dostala 5 hlasov.
V súlade s ustanovením § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení, bol za kontrolóra mestskej
časti Košice – Dargovských hrdinov zvolený Ing. Mgr. Martin Farkašovský, s celkovým
počtom platných hlasov 6, čo predstavuje najväčší počet platných hlasov poslancov miestneho
zastupiteľstva.
Správa volebnej komisie je prílohou zápisnice.
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Predsedkyňa volebnej komisie vyhlásila výsledky voľby kontrolóra.
Starosta mestskej časti poďakoval kandidátom na voľbu kontrolóra za účasť.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH
a) v o l í
za hlavného kontrolóra mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov v súlade s § 18 ods. 1,
§ 18a ods. 3 a 5 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Ing. Mgr. Martina Farkašovského na funkčné obdobie 6 rokov začínajúce odo dňa určeného
ako deň nástupu do práce,
b) u r č u j e
deň nástupu do práce zvoleného hlavného kontrolóra mestskej časti Košice - Dargovských
hrdinov na 1. jún 2021,
c) u r č u j e
v zmysle § 18c ods. 1 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
vo výške zodpovedajúcej jeho skrátenému 70% pracovnému úväzku (26,25 hodín / týždenne ).
Hlasovanie : za 10, proti 1, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.
K bodu 6
Starosta mestskej časti informoval poslancov :
- komisie MiZ budú zasadať 8. 6. 2021
- rada MiZ sa bude konať 15. 6. 2021
- 14. zasadnutie MiZ sa bude konať 29. 6. 2021
K bodu 7
Po vyčerpaní bodov programu rokovania 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva starosta
mestskej časti poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Mgr. Jozef Andrejčák
starosta

PhDr. Peter Derevjaník, PhD.
prednosta MÚ

overovatelia : Miriam Melišová - Čugová
Eduard Valkovský
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