Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov

ZÁPISNICA
z 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov,
konaného dňa 28. 09. 2021
___________________________________________________________________________
Hodina začatia

: 15.00 hod.

Hodina ukončenia : 16.00 hod.
Miesto konania

: zasadačka miestneho úradu, Povstania českého ľudu 1, 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 činnosti kontrolóra MČ Košice – DH
Monitoring a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu MČ Košice – DH
za I. polrok 2021
9. Rokovací poriadok MiZ MČ Košice – DH – zmeny a doplnenia
10. Zásady odmeňovania poslancov MiZ MČ Košice – DH - zmena
11. Voľba prísediacich Okresného súdu Košice I
12. Interpelácie
13. Diskusia
14. Záver

K bodu 1
15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Dargovských hrdinov otvoril
a prítomných privítal starosta MČ, Mgr. Jozef Andrejčák. Konštatoval, že je prítomných 10
poslancov, miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Zároveň ospravedlnil poslancov Dvorského a Rubickú z neúčasti na rokovaní miestneho
zastupiteľstva.
K predloženému návrhu programu neodzneli žiadne doplňujúce, resp. pozmeňujúce návrhy.
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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
15. zasadnutia MiZ MČ Košice – DH.
Hlasovanie : za 10, zdržal sa 0, proti 0, uznesenie bolo schválené.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Sobodová a Krasnovský.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH v o l í za overovateľov zápisnice z 15. zasadnutia
MiZ MČ Košice – DH poslancov Dušanu Sobodovú a Mariána Krasnovského.
Hlasovanie : za 10, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.
K bodu 3
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Stanko, Križalkovič a Georgiev.
Uznesenie: MiZ MČ Košice – DH v o l í za členov návrhovej komisie poslancov Vladislava
Stanka, Romana Križalkoviča a Rolanda Georgieva.
Hlasovanie : za 10, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.
Na rokovanie miestneho zastupiteľstva sa dostavil poslanec Eduard Valkovský.

K bodu 4
Starosta mestskej časti privítal na rokovaní miestneho zastupiteľstva riaditeľa OO PZ Košice
Dargovských hrdinov, Jozefa Smoligu a veliteľa MsP – stanica Východ, Kristiana Jergu.
Správy obvodného oddelenia PZ Košice – DH a stanice Východ mestskej polície
o bezpečnostnej situácii v mestskej časti boli zaslané poslancom pred zasadnutím MiZ.
Rozprava neodznela.

Uznesenie: MiZ MČ Košice – DH b e r i e n a v e d o m i e
a) Správu o činnosti stanice MsP Východ a o stave verejného poriadku za obdobie od
15. 7. 2021 do 17. 9. 2021,
b) Správu o stave bezpečnostnej situácie v služobnom obvode Obvodného oddelenia PZ
Košice – DH od 01.01. 2021 do 31. 8. 2021
Hlasovanie : za 11, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.
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K bodu 5
Starosta informoval poslancov o svojej činnosti od ostatného zasadnutia miestneho
zastupiteľstva.
V rozprave vystúpili :
-

Križalkovič : pýtal sa, či sa pri riešení svetelných bodov ráta aj s osadením svetelných
bodov na dopravnom ihrisku,
starosta : svetelný bod na dopravnom ihrisku bude riešený v rámci inej investičnej akcie,
ešte tohto roku aj napriek skutočnosti, že v zimnom období dopravné ihrisko nie je
v prevádzke.

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 ostatného
zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Dargovských
hrdinov.
Hlasovanie : za 11, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 6
Bod otvoril starosta mestskej časti.
Rozprava neodznela.
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 29. 6. 2021.
Hlasovanie : za 11, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.
K bodu 7
Kontroly, ktoré sú uvedené v správe sú vykonané jednak na základe schváleného plánu
kontrol na I. polrok, sú tu ale aj kontroly, ktoré sú doplnené z dôvodu, že niektoré úkony pre
vykonanie plánovaných kontrol budú prebiehať až v II. polroku 2021, uviedol kontrolór
mestskej časti pri predstavovaní svojej správy.
Rozprava neodznela.
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 20. 6. 2021 do 20. 9. 2021.
Hlasovanie : za 11, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.
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K bodu 8
Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov zostavila rozpočet na rok 2021, v zmysle
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v programovej štruktúre.
Mestská časť pri svojom návrhu programového rozpočtu na rok 2021 vychádzala zároveň
z návrhu rozpočtu mesta Košice.
Úlohou programového rozpočtovania je prostredníctvom alokácie finančných zdrojov do
programov zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných zdrojov, zabezpečiť
chod mestskej časti a uspokojovať potreby obyvateľov.
Nevyhnutnou súčasťou programového rozpočtovania je monitorovanie a hodnotenie
finančného a programového plnenia rozpočtu.
Mestská časť pri výkone samosprávy sa zameriava predovšetkým na tieto oblasti:
- životné prostredie
- výstavba
- rozvoj podnikania
- rozvoj kultúry, spoločenského života a športu
- sociálny rozvoj
- informatizácia spoločnosti.
V rámci týchto oblastí boli stanovené vízie, ciele a aktivity mestskej časti. Tieto vízie, ciele
a aktivity sú závislé od plnenia príjmovej časti rozpočtu. Najväčším príjmom rozpočtu mestskej
časti je prísun podielových daní od mesta Košice a transfery od štátu na prenesené kompetencie.
Na základe vyhodnotenia (monitoringu) programového rozpočtu mestská časť vo väčšine
oblastí dosahuje stanovené vízie a ciele, aj keď plnenie ukazovateľov bolo ovplyvnené
pokračovaním mimoriadnej situácie, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19.
Materiál bol predstavený na spoločnom zasadnutí komisií, prerokovala ho rada MiZ, ktorá
odporúča MiZ predložený materiál zobrať na vedomie.
Rozprava 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 Mestskej časti Košice– Dargovských
hrdinov za I. polrok 2021.
Hlasovanie : za 11, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.
K bodu 9
Dodatok č. 2 na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku precíznejšie upravuje podmienky
pri podávaní interpelácií zo strany poslancov mestskej časti a tiež upravuje podmienky pri
ospravedlnení poslancov z rokovaní miestneho zastupiteľstva mestskej časti.
Samotná úprava Rokovacieho poriadku vo svojej podstate len reflektuje na prax iných
mestských častí ako aj mesta Košice, ktoré už takéto úpravy zahrnuli do svojich noriem.
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Materiál bol prerokovaný na rade miestneho zastupiteľstva, ktorá ho bez pripomienok
odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť v podobe, aká je predložená do miestneho
zastupiteľstva.

Rozprava v bode neodznela.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov zo dňa
22. 5. 2018, prijatého uznesením MiZ MČ Košice – DH č. 176/2018, v znení
dodatku č. 1 zo dňa 4. 3. 2019, prijatého uznesením MiZ MČ Košice – DH č.
16/2019, podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie : za 11, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 10
Materiál uviedol prednosta miestneho úradu, zásady odmeňovania priamo nadväzujú na
rokovací poriadok, zmeny v rokovacom poriadku je preto nutné implementovať aj do zásad
odmeňovania.
Rozprava neodznela.
Uznesenie: MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania
poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za
výkon funkcie zo dňa 1. 12. 2014, prijatého uznesením MiZ MČ Košice – DH č.
5/2014, v znení dodatku č. 1 zo dňa 4. 3. 2019, prijatého uznesením MiZ MČ Košice
Dargovských hrdinov č. 16/2019, podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie : za 11, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 11
Bod otvoril starosta mestskej časti.
Mestská časť oslovila občanov mestskej časti formou zverejnenia výzvy na úradných tabuliach
a na web stránke mestskej časti, súčasne bola informácia o voľbe prísediacich pre nové volebné
obdobie zaslaná aj poslancom. Napriek tomu sa mestskej časti nepodarilo naplniť potrebný
počet kandidátov. V súčasnosti sa o post prísediaceho Okresného súdu Košice I uchádzajú len
dvaja kandidáti. V prípade, ak by ešte niekto prejavil záujem o túto funkciu je možné záujemcu
dovoliť na zasadnutí miestneho zastupiteľstva v decembri.
Rozprava v bode neodznela.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH v o l í za prísediacich Okresného súdu Košice I pre
volebné obdobie rokov 2022 – 2025 :
- Ing. Dušanu Sobodovú, bytom Krosnianska 73, Košice
- Kristínu Lechnerovú, bytom Benadova 6, Košice
Hlasovanie : za 11, proti 0, zdržal sa 1, uznesenie bolo schválené.
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K bodu 12
Interpelácie neodzneli.

K bodu 13
V diskusii vystúpili :
- Stanko : pýtal sa na názor poslancov miestneho zastupiteľstva ohľadne návrhu na
zrušenie hazardu v metskej časti, resp. v meste Košice,
- starosta : zrušenie hazardu bude bod rokovania mestského zastupiteľstva 30. 10. 2021,
ak bude návrh schválený, mesto vyzve mestské časti, aby sa k návrhu vyjadrili, zrušenie
hazardu v našej mestskej časti by mal byť predmetom širokej diskusie,
- Križalkovič : pýtal sa, či mestská časť v minulosti dostala podnet, žiadosť, alebo
sťažnosť ohľadne hazardu v mestskej časti,
- starosta : mestská časť neeviduje žiadny podnet alebo sťažnosť,
- Stanko : je potrebné si uvedomiť, že hazard nepredstavuje len výpadok finančných
prostriedkov v rozpočte, ale má aj spoločenský dopad na jednotlivca a rodinu.

K bodu 14
Po vyčerpaní programu rokovania 15. 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 : Dušana Sobodová
Mgr. Marián Krasnovský
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