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Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej časti  Košice–Dargovských hrdinov 

 

Z Á P I S N I C A 

 
z  19. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Dargovských 
hrdinov, konaného dňa  21. 6. 2022 
__________________________________________________________________ 

 

Hodina začatia       :  15.00 hod. 

Hodina ukončenia  :  16.20 hod. 

Miesto konania      :   sobášna sieň, Povstania českého ľudu 1, Košice 

Počet prítomných   :  podľa prezenčnej listiny 

 

1. O t v o r e n i e   

2. Voľba overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Bezpečnostná situácia v MČ Košice–DH 

5. Informácia o činnosti starostu mestskej časti - ústna 

6. Kontrola plnenia uznesení 

7. Správa o činnosti kontrolóra MČ Košice–DH 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti na II. polrok 2022 

9. Záverečný účet a rozbor rozpočtového hospodárenia MČ Košice-DH za rok 

2021 

10. Individuálna výročná správa MČ Košice-DH z rok 2021 

11. Rozpočet MČ Košice-DH na rok 2022 – III. zmena – návrh 

12. Zámer zavedenia participatívneho rozpočtovania v mestskej časti Košice-DH 

13. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu MČ Košice-DH pre volebné 

obdobie 2022-2026 

14. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva 

messkej časti Košice-DH pre volebné obdobie 2022-2026 

15. Mládežnícky parlament 

16. Interpelácie  

17.  Diskusia  

18.  Záver  

 

 

K bodu 1       

19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Dargovských hrdinov otvoril 

a prítomných privítal starosta MČ, Mgr. Jozef Andrejčák. Konštatoval, že je 

prítomných 9 poslancov, miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zároveň 
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ospravedlnil poslancov Kalafusa a  Sekáča z neúčasti na rokovaní miestneho 

zastupiteľstva.  

K predloženému návrhu programu neodzneli žiadne doplňujúce, resp. pozmeňujúce 

návrhy. 

 

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 

19. zasadnutia MiZ MČ Košice–DH. 

Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0, uznesenie bolo schválené.  

 

K bodu 2 

          Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Georgiev a Babušík. 

Uznesenie : MiZ MČ Košice–DH   v o l í   za overovateľov zápisnice z  19. zasadnutia 

 MiZ MČ Košice–DH poslancov Rolanda Georgieva a  Dominika   

Babušíka. 

Hlasovanie : za 9, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.   

 

K bodu  3 

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Marián Krasnovský, Roman 

Križalkovič a Dominik Babušík. 

 

Uznesenie:  MiZ MČ Košice–DH   v o l í   za členov návrhovej komisie poslancov 

Mariána Krasnovského, Romana Križalkoviča a Dominika Babušíka.          

 

Hlasovanie : za 9, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené. 

Poslanec Novák prišiel na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.  

 

K bodu 4 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva privítal starosta veliteľa MsP,  stanice Východ, 

Ing. Kristiána Jergu a riaditeľa OO PZ Košice III, Mjr. JUDr. Stanislava Závodníka. 

Správy obvodného oddelenia PZ Košice–DH a stanice Východ mestskej polície  

o bezpečnostnej situácii v mestskej časti boli zaslané poslancom pred zasadnutím 

MiZ. Starosta MČ zároveň poďakoval za spoluprácu obom zástupcom polície. 

V rozprave vystúpili :  

- Križalkovič: zaujímal sa o  krádež solárnych panelov na prechodovom 

chodníku medzi ulicami Postupimská a PČL, 
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- Riaditeľ OO PZ Košice III: v reakcii na poslanca Križalkoviča uviedol, že 

v súvislosti s krádežami solánych panelov majú hlásené dva incidenty, ide 

o miesto, ktoré nie je zabezpečené kamerovým záznamom, podľa policajných 

odhadov by malo ísť o spoluobčanov zo slabších sociálnych skupín, pričom sú 

vytypované osoby, ale bez konkrétneho obvinenia, spomenul tiež rozrastajúcu 

sa skupinu trestných činov krádeží. Ocenil spoluprácu s mestskou časťou 

v súvislosti s osadenými kamerami, ktoré polícii napomáhajú pri objasňovaní 

trestnej činnosti, 

- Rubická: ocenila prístup mestskej polície pri riešení nepokojov 

s marginalizovanou skupinov občanov na Dvorkinovej ulici. 

 

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 22. 2. 2022 do  31. 5. 2022, 

b) Správu o stave bezpečnostnej situácie v služobnom obvode Obvodného 

oddelenia PZ Košice–DH od 1. 1. 2022  do  24. 5. 2022. 

Hlasovanie : za 10, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené. 

 

Poslanec Valkovský prišiel na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.  

 

K bodu 5 

Starosta informoval poslancov o  svojej činnosti od ostatného zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva v marci 2022.  

     K ústnej informácii starostu mestskej časti neodznela žiadna rozprava.  

 

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.  

Hlasovanie : za 11, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 6 

Starosta mestskej časti uviedol, že v predloženom materiály sa jedná o kontrolu 

plnenia uznesení od posledných dvoch zastupiteľstiev (marec, máj 2022). 

 

Ku kontrole plnenia uznesení rozprava neodznela.  

 

Uznesenie :  MiZ MČ Košice DH  b e r i e   n a   v e d o m i e  kontrolu plnenia 

                      uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských  
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                      hrdinov zo dňa  8. 3. 2022  a  17. 5. 2022. 

Hlasovanie : za 11,  proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 7 

K predloženej správe o kontrolnej činnosti kontrolóra 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 činnosti 

kontrolóra mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za obdobie od  

1. 3. 2022 do 14. 6. 2022. 

Hlasovanie : za 11,  proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 8 

K predmetnému bodu rokovania, návrhu plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej 
časti Košice-Dargovských hrdinov na II. polrok 2022  rozprava neodznela.   
 

Uznesenie : 
MiZ MČ Košice – DH  s c h v a ľ u j e  Návrh plánu kontrolnej činnosti 
kontrolóra mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na II. polrok 
2022.    

 
Hlasovanie : za 11,  proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 9 

Starosta poukázal na prebytok rozpočtového hospodárenia 2021 vo výške 14 433,05 

eur ako aj na to, že súčasťou predkladaného záverečného účtu bola správa audítora 

a stanovisko miestneho kontrolóra.  

 

Rozprava v bode neodznela. 
 

 

Uznesenie : 

       MiZ MČ Košice–DH  

 

I . b e r i e  n a   v e d o m i e   

1. Rozbor rozpočtového hospodárenia MČ  KE-DH  za rok 2021, 

2. Správu audítora za rok 2021, 

3. Odborné stanovisko kontrolóra mestskej časti. 

 

II. s c h v a ľ u j e    Záverečný účet mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za 

rok 2021 podľa predloženého návrhu 

 

III. s ú h l a s í  
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S celoročným hospodárením mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 

2021 bez výhrad. 

 

 

Hlasovanie : za 11,  proti 0, zdržal sa 1, uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 10 

Materiál na rokovaní predstavil starosta mestskej časti, jeho súčasťou bol stručný 

opis hospodárskeho výsledku za rok 2021 ako aj vývoj nákladov a výnosov 

v sledovanom období minulého roka.  

 
Rozprava v bode neodznela. 

 

Uznesenie :  

MiZ MČ Košice–DH  b e r i e   n a   v e d o m i e  Individuálnu výročnú 

správu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 2021.  

 

Hlasovanie : za 10, proti  0, zdržal sa 1, uznesenie bolo schválené. 

 
K bodu 11 
 
Materiál uviedol starosta mestskej časti. III. zmenu rozpočtu odôvodnil navýšenou 
sumou na plánované investičné aktivity realizované mestskou časťou. Investičné 
aktivity sa spájali s výstavbou workoutového ihriska na uliciach Buzulucká, 
Charkovská ulica, revitalizáciou priestoru pred Gréckokatlíckym kostolom a zároveň 
spomenul aj rekonštrukciu schodiska v podchode pri OD Torysa, opravu 
workoutového ihriska na ulici PČL ako aj nábehy na plytké schodiská  najmä v okolí 
potravinového reťazca Lidl.   
 
            Rozprava v bode neodznela.  

 

Uznesenie : 

MiZ MČ Košice–DH   s c h v a ľ u j e  III. zmenu rozpočtu mestskej časti 

Košice-Dargovských hrdinov na rok 2022 v štruktúre bežný rozpočet, 

kapitálový rozpočet, finančné operácie, príjmy celkom, výdavky celkom 

podľa predloženého návrhu.  

 

Hlasovanie : za 11,  proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 12 

Starosta v danom bode poukázal na súčasný trend rozpočtovania rozpočtov 
jednotlivých mestských častí resp. ich príprav s poukazom na našu mestskú časť. 
V písomnom materiály bol spracovaný zámer, ktorý načrtáva prvotné kroky 
smerujúce k vytvoreniu zásad participatívneho rozpočtovania. Zásady by dávali 
odpovede na finančné otázky rozpočtu z pohľadu využitia bežných a kapitálových 
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výdavkov. Financovanie jednotlivých projektov by už bolo vecou budúceho 
miestneho zastupiteľstva spoločne so schválením rozpočtu na rok 2023. Po 
schválení tohto zámeru, by mestská časť pristúpila k vypracovaniu zásad a k ich 
predloženiu na septembrové zastupiteľstvo. Projekty by mali vzísť z podnetov 
občanov, organizácií a nemali by vyžadovať stavebné povolenia ani majetkovo 
právne vysporiadania.      
V rozprave k zámeru participatívneho rozpočtovania vystúpili: 
 

- Križalkovič: podal informáciu k uvedenej problematike a skúseností s tým, akú 
má MČ KE-KVP. Každé hlasovanie za realizáciu projektu je overené cez sms 
ku, aby nedochádzalo k viac násobnému hlasovaniu z jedného počítača, 

- Starosta: pripomenul v tejto súvislosti, že MČ-KVP má k participatívnemu 
rozpočtu zriadenú aj vlastnú webovú stránku, naša mestská časť by to však 
realizovala prostredníctvom aktuálneho webu,  

- Rubická: uviedla, že tento systém je založený na tom, že jednotlivé časti 
sídliska budú hlasovať za rozdielne projekty či nápady, a tak pri hlasovaní by 
malo byť uvedené aj bydlisko hlasujúceho, 

- Starosta: nechcel aby finančná náročnosť hlasovacieho mechanizmu 
spôsobila to, že sa predložený zámer participatívneho rozpočtu minie svojmu 
účinku,   

- Stanko: poukázal na možnosť vzniknutej situácie, že ak by sa menili volebné 
obvody, mohla by istá časť obyvateľov v rámci projektu, kde je vyšší počet 
hlasov prehlasovať obvod s nižším počtom hlasov, 

- Starosta: v tejto chvíli nekonkretizoval, či sa to bude riešiť takouto zmenou 
volebných obvodov. 
 

Uznesenie : 

MiZ MČ Košice–DH   s c h v a ľ u j e  zámer zavedenia participatívneho 

rozpočtovania v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.   

 

Hlasovanie : za 11,  proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené. 

 
 
K bodu 13 

V súvislosti s týmto materiálom starosta uviedol, že sa jedná o štandardný materiál 
v tomto predvolebnom období, kedy sa po vyhlásení volieb do samosprávy obcí a 
krajov predsedom Národnej rady SR schvaľuje rozsah pracovného úväzku starostu. 
 
Uznesenie : 

MiZ MČ Košice-DH   u  r č u j e  rozsah výkonu funkcie starostu mestskej 

časti Košice-Dargovských hrdinov na funkčné obdobie 2022-2026 na plný 

úväzok.       

 

Hlasovanie : za 10,  proti 0, zdržal sa 1, uznesenie bolo schválené. 
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K bodu 14 

Starosta uviedol, že materiál je takmer totožný s predloženým materiálom z 
predchádzajúceho volebného obdobia, počet poslancov je v zmysle zákona 
o Košiciach v platnom znení pre počet obyvateľov našej mestskej časti stanovený na 
11 až 13 poslancov. Odporúčaním miestnej rady bolo ponechať počet poslancov na 
čísle 13. Rovnako by zostalo aj dlhodobo zaužívaných 5 volebných obvodov 
s rovnakým počtom poslancov, ktorí by boli v nich volení. 
 
Uznesenie : 

MiZ MČ Košice – DH   u  r č u j e  pre volebné obdobie 2022 -2026  

a) 13 poslancov MiZ 

b) päť volebných obvodov 

c) pre volebný obvod: č.1 – 2 poslancov       

                                                          č.2 – 3 poslancov 

                                                          č.3 – 3 poslancov 

                                                          č.4 – 2 poslancov 

                                                          č.5 – 3 poslancov 

 

                     s rozdelením ulíc podľa Prílohy k uzneseniu. 

 

Hlasovanie : za 11, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené. 

 
K bodu 15 

Starosta v predkladanom materiály spomenul vznik mládežníckeho parlamentu, ktorý 
by fungoval ako nezávislý orgán pri miestnom zastupiteľstve. Samotný vznik tohto 
parlamentu vychádzal z uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré odporučilo 
jednotlivým mestským častiam vytvoriť takúto organizáciu. Mládežnícky parlament by 
mohol prispieť k zvýšeniu záujmu mládeže o  verejný život, mládež by mohla 
predkladať svoje návrhy, podnety napríklad na projekty, ktoré by sa stali súčasťou 
participatívneho rozpočtu. Do uvedenia materiálu vstúpil aj poslanec Babušik, ktorý 
predstavil zloženie parlamentu, spôsob kreácie jeho jednotlivých členov a rovnako 
spomenul aj dĺžku ich funkčného obdobia. Podrobnosti o fungovaní mládežníckeho 
parlamentu sú obsahom predloženého štatútu.    
 
Uznesenie : 

MiZ MČ Košice–DH    

A) b e r i e  n a  v e d o m i e  zriadenie mládežníckeho parlamentu MČ 

Košice-Dargovských hrdinov 

B) s c h v a ľ u j e  Štatút mládežníckeho parlamentu mestskej časti Košice 

Dargovských hrdinov podľa predloženého materiálu.       

 

Hlasovanie : za 11,  proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené. 
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K bodu 16 

S interpeláciou vystúpila :  
 

- Sobodová: žiadala f. Labaš, aby zabezpečila čistotu v okolí nákupných centier 

a poukázala aj na letnú terasu pizzérie Rodinka, kde sedenie zasahuje až do 

schodiska, ktoré bráni vo vstupe na miestny úrad. 

- Starosta: prisľúbil kontakt s  majiteľmi potravinového reťazca ako aj s  

majiteľom pizzerie Rodinka za účelom dosiahnutia prijateľnej dohody.    

 

K bodu 17 

V diskusii vystúpili: 

- Novák: dostal podnet od riaditeľky MŠ Krosnianska 6 na výskyt líšky, 

- Starosta: žiadosť v danej veci podala riaditeľka školy na Okresný úrad Košice, 

následne bola vyzvaná, aby takúto žiadosť podal magistrát mesta Košice ako 

správca areálu pri odchyte zveri na nepoľovnej ploche, vec sa priebežne rieši,  

- Križalkovič: vrátil sa ku krádeži troch kusov solárnych panelov, cena jedného 

panela by bola 148 eur, zaujímal sa o ďalší postup, navrhol zavedenie 

kamerového systému, 

- Starosta: uviedol, že kamerový systém by aj mohol byť, ale musel by byť 

napojený na centrálny pult mestskej polície, v opačnom prípade by takýto 

záznam nemohol slúžiť pre účely trestného konania, mestská časť podnikla 

určité kroky a podala oznámenie na podozrivé osoby na políciu, od obyvateľov 

nemala žiadne informácie, 

- Stanko: v periodiku Košice grátis pripomenul, že prebieha anketa osobnosť 

Košíc za ktorú je ešte možné zahlasovať do konca júna, zároveň sa 

ospravedlnil z poslaneckého dňa 29. 6. 2022, nahradí ho poslanec Sekáč, 

- Sobodová: opýtala sa, či by nebolo možné zabezpečiť projekciu materiálov na 

zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 

- Prednosta: do budúcna, od nového funkčného obdobia miestny úrad poskytne  

poslancom tablety, ktoré mali v minulosti k dispozícii mobilní sčítací komisári,  

- Starosta: pozval poslancov dňa 28. 6. 2022 na slávnosť odovzdávania 

ocenení osobností  mestskej časti. 
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K bodu 18 

Po vyčerpaní programu rokovania 19. zasadnutia miestneho zastupiteľstva starosta 

mestskej časti, Mgr. Jozef Andrejčák, poďakoval poslancom za účasť a  rokovanie 

miestneho zastupiteľstva ukončil.  

 

 
 
 
 
 
 
.................................................                                ....................................................... 
  Mgr. Jozef Andrejčák v. r.                                       PhDr. Peter Derevjaník, PhD. v. r. 
               starosta                                                                     prednosta MiÚ 
 

 

 

Overovatelia :  Roland Georgiev v. r. 

                        Mgr. Dominik Babušík v. r. 


