
Kontrolór Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov 

 

Správa 

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

dňa 20.9.2022 a ustanovujúceho zastupiteľstva zo dňa 28.11.2022 

Na 20. MiZ MČ Košice – DH , ktoré sa konalo dňa 20.9.2022 a bolo prijatých 11 uznesení od 

č. 187/2022 po č. 197/2022. 

 Na ustanovujúcom  MiZ MČ Košice – DH , ktoré sa konalo dňa 28.11.2022 bolo prijatých 5 

uznesení od č. 1/2022 po 5/2022. 

  

 

20. MiZ 

 

Uznesením č. 187/2022 MiZ MČ Košice -DH schvaľuje predložený návrh programu 

rokovania 20.zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov bez pripomienok. 

Uznesením č. 188/2022 MiZ MČ Košice -DH volí overovateľov zápisnice. 

Uznesením č. 189/2022 MiZ MČ Košice -DH volí návrhovú komisiu. 

Uznesením č. 190/2022 MiZ MČ Košice -DH berie na vedomie  

 

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

1. 6. 2022 do 1. 9. 2022, 

 

b) Správu o stave bezpečnostnej situácie v služobnom obvode Obvodného 

oddelenia PZ Košice – DH od 1. 1. 2022 do 6. 9. 2022. 

 

Uznesením č. 191/2022 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. 192/2022 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie Správu o kontrole 

plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov zo dňa 21. 6. 2022. 

Uznesením č. 193/2022 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie Správu o výsledkoch 

kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za obdobie 

od 16. 6. 2022 do  13. 9. 2022. 

Uznesením č. 194/2022 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie Monitoring a 

hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu mestskej časti Košice-

Dargovských hrdinov za I. polrok 2022.  

  

Uznesením č. 195/2022 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje V. zmenu rozpočtu 

Mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na rok 2022 podľa predloženého návrhu. 



 

Uznesením č. 196/2022 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje Zásady participatívneho 

rozpočtovania mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.  

Uznesením č. 197/2022 MiZ MČ Košice – DH neschvaľuje zámer obchodnej 

spoločnosti BONEPO, s.r.o. smerujúci k bezodplatnej zámene pozemku - časti parcely 

registra C KN č. 2954/21 vo vlastníctve menovanej spoločnosti za časť parcely registra 

C KN č. 2954/203, ktorá je vo vlastníctve mesta Košice, za účelom výstavby bytového 

polyfunkčného domu so základnou a vyššou občianskou vybavenosťou spojenou s 

bývaním. 

 

Ustanovujúce MiZ 

 

Uznesením č. 1/2022 MiZ MČ Košice : 

 

a) berie na vedomie 

 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy MČ Košice- DH konaných dňa 

29.10.2022 

2. vystúpenie zvoleného starostu MČ Košice- DH 

 

b)  konštatuje , že 

 

1. zvolený starosta, PhDr. Dominik Babušík, zložil zákonom predpísaný 

sľub starostu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, 

2. zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. 

 

Uznesením č.2/2022 MiZ MČ Košice: 

 

a) schvaľuje 

program ustanovujúceho zasadnutia MiZ MČ Košice-DH s tým, že z návrhu      

programu rokovania sa vypustí bod 8 a/ a za bod 9 sa zaradí bod 9.1 : Poverenie   

poslanca MiZ MČ Košice-DH oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia Miestneho  

zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, 

 b)  volí 

1. za overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia MiZ MČ Košice-DH 

poslancov Rolanda Georgieva a Matúša Nováka,         

2. za členov návrhovej komisie poslancov Matúša Nováka, Romana Križalkoviča 

a Mariána Sidora.  

 

Uznesením č.3/2022 MiZ Košice DH: 

 

a) zriaďuje 

1. finančnú komisiu,  



2. komisiu na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby,  

3. komisiu sociálnu, kultúry a športu 

 

b) volí  

1. za členov finančnej komisie poslancov : 

predseda : Roman Križalkovič,                                                                             

členovia :  Eduard Valkovský, Jana Rubická, 

         

2. za členov komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a  

výstavby poslancov :                                                                                                                      

predseda : Marek Štefanisko                                                                                        

členovia : Ľubor Kalafus, Matúš Novák, Ján Sekáč, Vladislav Stanko, 

Roland Georgiev,  

           

3. za členov komisie sociálnej, kultúry a športu poslancov :                                                 

predseda : Zuzana Antošová,                                                                                        

členovia :  František Vaľko, Jaroslav Dvorský, Marián Sidor ,  

 

4. za členov komisie na ochranu verejného záujmu poslancov :                                      

predseda : Zuzana Antošová,                                                                                       

členovia : Ján Sekáč, Roland Georgiev, Jana Rubická.  

 

Uznesením č.4/2022 MiZ MČ Košice-DH v súlade s ustanovením § 4 zákona NR SR č. 

36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov poveruje  funkciou sobášiacich 

poslancov : Mariána Sidora, Mareka Štefaniska, Janu Rubickú, Jaroslava Dvorského, 

Františka Vaľka a Vladislava Stanka.   

Uznesením č.5/2022 MiZ MČ Košice  - DH v zmysle ustanovenia § 12 ods. 2, ods. 3, ods. 5, 

ods. 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveruje 

zvolávaním a vedením zasadnutia miestneho zastupiteľstva v zákonom ustanovených 

prípadoch poslanca :Eduarda Valkovského. 

 

Kontrolou plnenia prijatých uznesení neboli zistené nesplnené úlohy. 

 

V Košiciach dňa 9.12.2022 

                                                                                                 Ing. Mgr. Martin Farkašovský  

                                                                                            kontrolór mestskej časti     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             
 


