
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov 

 

Z Á P I S N I C A 
 

z 1. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, 

konaného dňa 21.12.2022 

 

Hodina začatia: 15:00 hod. 

Hodina ukončenia: 17:30 hod. 

Miesto konania: zasadačka miestneho úradu, 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 

3.1. Personálne otázky 

4. Informácia o činnosti kontrolóra mestskej časti 

a) Kontrola plnenia uznesení MiZ MČ Košice – DH 

b) Správa kontrolóra mestskej časti o činnosti  

c) Plán kontrol na I. polrok 2023 

5. Finančný a programový rozpočet na roky 2023 – 2025 

5.1. Zásady odmeňovania 

6. Určenie sobášnej miestnosti a sobášnych dní 

7. Interpelácie 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

 

 

 



K bodu 1 

1. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Dargovských hrdinov otvoril a prítomných 

privítal starosta MČ, PhDr. Dominik Babušík.   

 

Starosta mestskej časti konštatoval, že je prítomných 11 poslancov, miestne zastupiteľstvo je 

uznášania schopné.   

 

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 1. 

zasadnutia MiZ MČ Košice-DH. 

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

na zastupiteľstvo sa dostavil poslanec Vladislav Stanko 

Pozmeňovací návrh:  

Križalkovič: presunutie bodu č.6 Personálne otázky do bodu č. 3.1 

Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržal sa: 1 

Pozmeňovací návrh:  

Križalkovič: zapracovanie do programu zásady odmeňovania bod č. 5.1 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 

Do programu boli zapracované a schválené zmeny. 

 

K bodu 2 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Marián Sidor a Roland Georgiev. 

Uznesenie: MiZ MČ Košice-DH v o l í za overovateľov zápísnice z 1. zasadnutia MiZ MČ 

Košice-DH poslancov Mariána Sidora a Rolanda Georgierva. 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, uznesenie bolo schválené.  

 

K bodu 3 

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Roman Križalkovič, Matúš Novák 

a Marek Štefanisko. 



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

Križalkoviča, Matúša Nováka a Rolanda Georgieva. 

Hlasovanie: za: 12, proti:0, zdržal sa: 0, uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 3.1 a) (Personálne otázky) 

Uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-DH v o l í poslanca Jaroslava 

Dvorského za člena komisie na ochranu verejného záujmu. 

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

 

K bodu 3.1 b) 

Uznesenie: MiZ MČ Košice-DH zriaďuje Radu MiZ MČ Košice-DH. 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, uznesenie bolo schválené. 

Voľba členov miestnej rady MiZ MČ Košice-DH: Valkovský, Sekáč, Križalkovič, Sidor.  

- Starosta upozornil poslancov na fakt, že pani Jana Rubická  sa ako zástupca starostu  

stáva členom miestnej rady MiZ MČ Košice-DH priamo zo zákona. 

Procedurálny návrh: hlasovanie o členoch miestnej rady MiZ Košice-DH, bude prebiehať 

o každom členovi samostatne. 

Hlasovanie:  za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 

MiZ MČ Košice-DH volí za člena miestnej rady MČ Košice-DH poslanca Romana Križalkoviča. 

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 5 

MiZ MČ Košice-DH volí za člena miestnej rady MČ Košice-DH poslanca Jána Sekáča 

Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržal sa: 1 

MiZ MČ Košice-DH volí za člena miestnej rady MČ Košice-DH poslanca Mariána Sidora 

Hlasovanie: za: 3, proti: 0, zdržal sa: 9 

MiZ MČ Košice-DH volí za člena miestnej rady MČ Košice-DH poslanca Eduarda Valkovského 

Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 3 

Miestna rada MČ Košice-DH bude pracovať v zložení poslancov Roman Križalkovič, Ján Sekáč, 

Eduard Valkovský a Jana Rubická.  

 

K bodu 4 

Správu kontrolóra o jeho činnosti dostali poslanci v písomnej forme. 



V rozprave vystúpili: 

Križalkovič: zaujímal sa aké opatrenia by mohla prijať MČ, aby sa znížila spotreba 

motorového vozidla Fiat Qubo, určeného na rozvoz stravy 

Kontrolór: možnosťou je určenie reálnej spotreby od doby využívania auta od 24.8. do 

31.12.2022, aby nebola vykazovaná nadspotreba 

Križalkovič: zaujímal sa či bolo auto od doby používania servisované 

Kontrolór: nie nebolo 

Križalkovič: navrhol v najbližšej vykonávanej kontrole doložiť servisnú správu 

Sekáč: zaujímal sa či je potrebné, aby MČ využívala tri motorové vozidlá a o možnosť 

prípadnej alternatívy predaja dvoch motorových vozidiel s vysokou spotrebou a kúpou 

jedného vozidla s nízkou spotrebou, napr. elektrovozidlo 

Kontrolór: bola zaujímavá ponuka na Ministerstve práce a sociálnych vecí a rodiny, na 

elektrovozidlo, MČ sa nemohla zapojiť do výzvy s ohľadom na prebiehajúce exekúcie. 

Zároveň poukázal na vysoký počet obedov na rozvoz a vyjadril obavu nad zabezpečením 

stravy len           s jedným vozidlom. 

Starosta: doplnil, že MČ zabezpečuje nielen stravu, ale aj opatrovateľskú službu v celom 

okrese Košice III, týka sa to aj Košickej Novej Vsi. 

Kontrolór: Osvojujem si a doplňujem návrh správy kontrolnej činnosti o časť 1: kontrola 

evidencie dochádzky a pracovnej náplne všetkých zamestnancov miestneho úradu 

v pracovnom pomere, dohody o prácach mimo pracovného pomeru. 2 časť: kontrola 

dodržiavania povinností MČ Košice-DH v zmysle platnej legislatívy.  

3.časť: kontrola vybavovania žiadostí o sprístupňovaní informácií                                                                  

(a fungovanie e-Govermentu). 

Uznesenie: Miz MČ Košice-DH berie na vedomie: a)kontrolórove doplnenie MiZ MČ Košice-

DH zo dňa 20.09.2022 a 28.11.2022. 

b) správu kontrolóra MČ  o jeho činnosti od 14.09.2022 do 16.12.2022 a  s c h v a ľ u j e plán 

kontrolnej činnosti kontrolóra MČ pre I.polrok 2023 s osvojeným doplnením. 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 5 

Návrh rozpočtu bol zverejnený 15dní pred MiZ na webovom sídle, bol prerokovaný na 

finančnej komisii s tým, že bol schválený s jednou pripomienkou k venčovisku a k zmluve na 

údržbu Eco Dog toilet. Právne oddelenie spoločnosti Eco Dog toilet vypočítava sumu, pre 

prípad predčasného ukončenia zmluvy. Čaká sa na písomné vyjadrenie. 



Po schválení a zverejnení mestského rozpočtu sa plánuje navrhnúť úprava rozpočtu mestskej 

časti Košice-DH. 

Plánované sú kapitálové výdavky na nákup bezpečnostných kamier v MČ na Benadovej ulici 

a na križovatke Krosnianska a Ovručská ulica. Vytvorenie nových parkovacích miest na 

Adlerovej a Zupkovej ulici. Vytvorenie chodníka pri dopravnom ihrisku na Zupkovej ulici. 

Rekonštrukcia schodísk v MČ. Oplotenie športového ihriska na Bielocerkevskej ulici. 

Najväčšou investíciou je dokončenie 3. etapy parku pri Gréckokatolíckom chráme. 

V rozprave vystúpili: 

Križalkovič: pripomienkoval prehodnotenie zmluvy s firmou Eco Dog toailet, argumentoval 

vysokou prevádzkovou sumou a neefektívnosťou. 

Starosta: navrhol jednanie s predstaviteľmi firmy na MiZ  

Stanko: ak je možnosť ukončenia zmluvy pre neefektívnosť danej firmy, mala by sa takáto 

zmluva ukončiť k výročiu. 

Prednosta: uviedol, že ukončenie zmluvy sa rieši, predstaviteľom firmy navrhol stretnutie na 

najbližšom zasadnutí MiZ, respektíve skôr. 

Antoš: vypovedanie zmluvy sa neskoro pripomienkovalo, preto sa čaká na vyčíslenie 

prípadného ukončenia zmluvy počas lehoty jej plynutia. Ak to bude nevýhodné, podá sa 

žiadosť k termínu bezplatného ukončenia k výročiu zmluvy.  

Dvorský: navrhol ak si spoločnosť neplní povinnosti, vyvodiť dôsledky a zároveň sa opýtal na 

možnosť náhrady inou spoločnosťou na zabezpečenie venčoviska. 

Počas bodu 5 odišiel poslanec Dvorský a poslankyňa Antošová. 

Procedurálny návrh k bodu 5: MiZ MČ Košice-DH poveruje poslanca Romana Križalkoviča byť 

súčinným pri jednaní so spoločnosťou Eco Dog toilet. 

Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0  

 

K bodu 5 

Valkovský: suma za F-kuriér sa mu zdala vysoká pri , znížení počtu výtlačkov a navýšení sumy 

Starosta: je to stále občasník a cena prirodzene rastie, vznikom Mládežníckeho parlamentu 

a snahou o väčšiu komunikáciu na sociálnych sieťach sa znížil počet výtlačkov F-kuréra. 

Stanko: zaujímal sa či bolo výberové konanie na tlač F-kuriéra. 

Starosta: všetky informácie sú zverejnené na webe MČ Košice-DH. 

 

 

 



 

Uznesenie: MiZ MČ Košice-DH po a) s c h v a ľ u j e  Finančný a programový rozpočet MČ 

Košice-DH na rok 2023: 

Príjmy celkom               1 597 394 € 

Výdavky celkom  1 597 394 € 

 

Bežný rozpočet 

Príjmy    1 291 734 € 

Výdavky                                  1 291 206 € 

Rozdiel – prebytok   + 528 € 

 

Kapitálový rozpočet 
Príjmy                                                      0 € 
Výdavky       84 300 € 
Rozdiel – schodok                    -184 300 € 
 
Finančné operácie 
Príjmové    305 660 € 
Výdavkové    121 888 € 
Rozdiel – prebytok                 +183 772 € 
 

po b) b e r i e  na  v e d o m i e  Finančný a programový rozpočet na roky 2024 a 2025 podľa 

predloženého návrhu. 

                                                     na rok 2024                                na rok 2025 

príjmy celkom   1 458 008 €                                 1 473 486 € 

výdavky celkom  1 458 008 €                                 1 473 486 € 

 

Bežný rozpočet 

Príjmy    1 356 307 €                                  1 369 828 € 

Výdavky   1 270 620 €                                  1 291 098 € 

Rozdiel – prebytok       85 687 €                                        78 730 € 

 

Kapitálový rozpočet 

Príjmy                                                       0 €                                                  0 € 

Výdavky       65 500 €                                        60 500 € 

Rozdiel – schodok                       -65 500 €                                        60 500 € 

 

Finančné operácie 

Príjmy                                          101 701 €                                      103 658 € 

Výdavky                                       121 888 €                                      121 888 € 

Rozdiel – schodok                      -20 187 €                                      - 18 230 € 



Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 2, uznesenie bolo schválené 

K bodu 5.1 

Úprava mesačnej odmeny poslancov na štadartnú výšku odmien poslancov v ostatných MČ 

na 8,3% z platu starostu. 

Procedurálny návrh k bodu 5.1: Prerušenie bodu 5.1 Zásady odmeňovania do najbližšieho 

MiZ MČ Košice-DH. 

Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0, procedurálny návrh prijatý. 

 

K bodu 6 

Rozprava k bodu neodznela. 

Uznesenie: MiZ MČ Košice-DH po a) s c h v a ľ u j e:  

1. Určenie sobášnej miestnosti ako miesta konania sobášnych obradov, a to:       

Sobášna miestnosť miestneho úradu na ulici Povstania českého ľudu 1, Košice. 

2. Určenie sobášnych dní na piatok v čase od 12.00h do 14.00h vrátane a na sobotu 

v čase od 13.00h do 15.00h vrátane, na rok 2023 tak, ako je to uvedené v prílohe 1. 

3. Sobáše uskutočňované mimo určeného miesta a dňa konania sobáša budú 

zabezpečované v súlade so zákonom o matrikách. V týchto prípadoch sa sobáše 

neuskutočňujú v dňoch pracovného pokoja a v dňoch štátneho sviatku. 

4. Sobáše v sobášnej miestnosti sa konajú v polhodinových intervaloch. 

b) r u š í uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 153/2021, zo dňa 14.12.2021. 

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

 

V rámci bodu 7 – Interpelácie:  s pripomienkami vystúpili:  

Stanko: opýtal sa na možnosť vysielať MiZ online  

Novák: - predostrel možnosť ponechania pôvodných utorkových termínov MiZ namiesto     

                aktuálnej stredy  

- Navrhol Organizačno-právnemu oddeleniu spracovať návrh VZN na transparentné 

obstarávanie služieb MČ, aby komisia Životného prostredia výstavby a podnikateľskej 

činnosti bola informovaná a mohla zasahovať do procesu výberových konaní. 

 

K bodu 8 

MiZ – streda – 15:30h 

Rada – utorok – 15:00h 



 

Po vyčerpaní programu rokovania 1. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, starosta 

mestskej časti, PhDr. Dominik Babušík poďakoval poslancom. 

 

       

 

  PhDr. Dominik Babušík v.r.                                                           PhDr. Peter Derevjaník, PhD. v.r. 

starosta      prednosta MÚ 

  

 

    overovatelia: Roland Georgiev, v.r. 

                             Marián Sidor, v.r. 

 

 

 

 


