
Kontrolór Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov 

 

Správa 

o kontrole plnenia uznesení  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-DH   

zo  dňa 21.6.2022 

 

Na 19. zasadnutí MiZ MČ Košice – DH , ktoré sa konalo dňa 21.6.2022  bolo prijatých 15 

uznesení od č. 172/2022 po č. 186/2021. 

  

Uznesením č. 172/2022 MiZ MČ Košice -DH schvaľuje predložený návrh programu 

rokovania 19.zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských 

hrdinov bez pripomienok. 

Uznesením č. 173/2022 MiZ MČ Košice-DH volí overovateľov zápisnice. 

Uznesením č. 174/2022 MiZ MČ Košice-DH volí návrhovú komisiu. 

Uznesením č. 175/2022 MiZ MČ Košice-DH berie na vedomie  

 

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

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. 

 

Uznesením č. 176/2022 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. 177/2022 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie Správu o kontrole 

plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov 

zo dňa 8. 3. 2022 a 17.5.2022. 

Uznesením č. 178/2022 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie Správu o výsledkoch 

kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za obdobie 

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

Uznesením č. 179/2022 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie Návrh plánu 

kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na  

II. polrok 2022.  

  

Uznesením č. 180/2022 MiZ MČ Košice – DH: 

 

I berie na vedomie 

 

a. Rozbor rozpočtového hospodárenia mestskej časti Košice-

Dargovských hrdinov za rok 2021  

b. Správu audítora za rok 2021  

c. Odborné stanovisko kontrolóra mestskej časti  

 

 



II schvaľuje Záverečný účet mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za 

rok 2021 podľa predloženého návrhu. 

 

III súhlasí  s celoročným hospodárením mestskej časti Košice-Dargovských 

hrdinov za rok 2021 bez výhrad.  

 

Uznesením č. 181/2022 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie Individuálnu výročnú 

správu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 2021. 

Uznesením č. 182/2022 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje III. zmenu rozpočtu mestskej 

časti Košice-Dargovských hrdinov na rok 2022 podľa predloženého návrhu. 

Uznesením č. 183/2022 schvaľuje zámer zavedenia participatívneho rozpočtovania v 

mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. 

Uznesením č. 184/2022 MiZ MČ Košice-DH určuje rozsah výkonu funkcie starostu 

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

úväzok. 

Uznesením č. 185/2022 MiZ MČ Košice – DH určuje 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. 

 

Uznesením č. 186/2022 MiZ MČ Košice – DH  

 

a) berie na vedomie zriadenie mládežníckeho parlamentu MČ Košice- 

Dargovských hrdinov,  

b) schvaľuje Štatút mládežníckeho parlamentu mestskej časti Košice- 

Dargovských hrdinov    podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

V Košiciach dňa 25.8.2022 

 

                                                                                                     Ing. Mgr. Martin Farkašovský  

                                                                                            kontrolór mestskej časti     

 


