
Kontrolór Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov 

 

Správa 

o kontrole plnenia uznesení  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-DH  zo  dňa 

13.4.2021 a 25.5.2021. 

Na 12. a 13. zasadnutí MiZ MČ Košice – DH , ktoré sa konali dňa 13.4. 2021 a 25.5.2021 

bolo prijatých 17 uznesení od č. 106/2021 po č. 122/2021. 

  

Uznesením č. 106/2021 MiZ MČ Košice -DH schvaľuje predložený návrh programu 

rokovania 12.zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov bez pripomienok. 

Uznesením č. 107/2021 MiZ MČ Košice- DH schvaľuje doplnenie bodu 9/1: „Návrh 

dodatku č.4 k Zásadám hospodárenia s majetkom MČ Košice – DH a s majetkom 

zvereným do správy MČ Košice – DH do programu rokovania 12. zasadnutia MiZ MČ 

Košice – DH“. 

 Uznesením č. 108/2021 MiZ MČ Košice -DH volí overovateľov zápisnice. 

Uznesením č. 109/2021 MiZ MČ Košice -DH volí návrhovú komisiu. 

Uznesením č. 110/2021 MiZ MČ Košice -DH berie na vedomie  

 

a) Správu o činnosti stanice MsP Východ a o stave verejného poriadku za obdobie 

1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, 

 

b) Správu o stave bezpečnostnej situácie v služobnom obvode Obvodného 

oddelenia PZ Košice – DH od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021. 

 

Uznesením č. 111/2021 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie ústnu informáciu 

starostu mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov o jeho činnosti od ostatného 

zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ KE-DH. 



Uznesením č. 112/2021 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie Správu o kontrole 

plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov zo dňa 22. 9. 2020, 30. 10. 2020 ( hlasovanie per rollam ) a 26. 1. 2021. 

Uznesením č. 113/2021 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie Správu o výsledkoch 

kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za obdobie 

od 12. 9. 2020 do 23. 3. 2021. 

Uznesením č. 114/2021 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie Ročnú správu o 

kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za rok 

2020.  

Uznesením č. 115/2021 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje II. zmenu rozpočtu Mestskej 

časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2021 podľa predloženého návrhu. 

Uznesením č. 116/2021 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje Dodatok č. 4 k 

Zásadám hospodárenia s majetkom mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov 

a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov 

so zapracovaním schválených zmien a doplnkov. 

Uznesením č. 117/2021 MiZ MČ Košice – DH   

1.  berie na vedomie ukončenie 6-ročného funkčného obdobia kontrolóra mestskej 

časti Košice – Dargovských hrdinov dňom 31. 05. 2021,  

2.  vyhlasuje voľbu kontrolóra mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na 

deň 25. 5. 2021 na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – 

Dargovských hrdinov, 

3. určuje  

A) Výkon funkcie kontrolóra mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov v rozsahu 70% pracovného úväzku (26,25 hodín týždenne). 

B) Predpoklady na výkon funkcie kontrolóra mestskej časti Košice –                    

Dargovských hrdinov v súlade s § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:  

a) minimálne úplné stredné vzdelanie,  

b) bezúhonnosť,  



c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,  

C) Náležitosti prihlášky kandidátov:  

a) meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný 

údaj (telefón, e-mail), 

b) štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších 

zamestnaní a funkčné- ho zaradenia, -2- 

c) úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a 

prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a 

spôsobilostí,  

d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. e) čestné vyhlásenie 

o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,  

f) písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za 

účelom vykonania voľby kontrolóra mestskej časti Košice – 

Dargovských hrdinov. Označenie obálky: Voľba kontrolóra MČ – 

NEOTVÁRAŤ.  

D) Termín doručenia prihlášky kandidáta na funkciu kontrolóra mestskej 

časti vrátane požadovaných dokladov osobne alebo poštou najneskôr do 

7. 5. 2021 do 12.00 hod. na adresu: Miestny úrad mestskej časti Košice-

Dargovských hrdinov, Dvorkinova č.7, 040 22 Košice.  

4. schvaľuje  

A) zverejnenie oznamu o vyhlásení voľby kontrolóra mestskej časti Košice – 

Dargovských hrdinov na : - úradnej tabuli, - web sídle MČ Košice - DH 

www.kosice-dh.sk, - web sídle ÚPSVaR. 

 B) Spôsob a vykonanie voľby kontrolóra mestskej časti takto: 

 a) predstavenie kandidátov na funkciu kontrolóra mestskej časti v abecednom 

poradí priamo na rokovaní miestneho zastupiteľstva, 

 b) vystúpenie kandidátov na rokovaní miestneho zastupiteľstva v časovom 

rozsahu 7 minút,  

 c) hlasovanie – tajné,  

 d) hlasovací lístok – spoločný.  



C) Termín nástupu do funkcie kontrolóra mestskej časti na 1. 6. 2021, ktorý je 

súčasne dňom nástupu do práce. Mgr. Jozef Andrejčák.                                                                                                           

Uznesením č. 118/2021 MiZ MČ Košice – DH  schvaľuje  predložený návrh programu 

rokovania 13.zasadnutia MiZ MČ Košice - DH bez pripomienok. 

Uznesením č. 119/2021 MiZ MČ Košice – DH volí overovateľov zápisnice. 

Uznesením č. 120/2021 MiZ MČ Košice -DH volí návrhovú komisiu. 

Uznesením č. 121/2021 MiZ MČ Košice -DH volí volebnú komisiu v zložení : 

predseda : Jana Rubická                                                                                                                                                                                

členovia : Dominik Babušík, Roman Križalkovič 

Uznesením č. 122/2021 MiZ MČ Košice -DH  

A. volí 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. určuje deň nástupu do práce zvoleného hlavného kontrolóra mestskej časti 

Košice - Dargovských hrdinov na 1. jún 2021, 

C. určuje 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 ). 

 

Kontrolou plnenia prijatých uznesení neboli zistené nesplnené úlohy. 

 

 

V Košiciach dňa 8.6.2021 

 

                                                                                  Ing. Mgr. Martin Farkašovský  

                                                                            kontrolór mestskej časti     



 

 


