M i e s t n e zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov

ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Dargovských hrdinov, konaného dňa 1. 12. 2014

Hodina začatia
Hodina ukončenia
Miesto konania
Počet prítomných

: 15.00 hod.
: 16.00 hod.
: sobášna sieň, Dvorkinova 7, Košice
: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. O t v o r e n i e
2. Informácia miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu MČ
a poslancov MiZ MČ Košice – DH
3. Zloženie sľubu starostu MČ
4. Zloženie sľubu poslancov MiZ MČ Košice – DH
5. Vystúpenie novozvoleného starostu MČ
6. P r e s t á v k a
7. Schválenie programu rokovania, voľba overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
8. Rokovací poriadok MiZ
9. Organizačné a personálne otázky
a/ Určenie počtu členov Rady MiZ MČ Košice – DH
b/ Voľba členov Rady MiZ MČ Košice – DH
c/ Voľba predsedov a členov komisií MiZ
10.Zásady odmeňovania poslancov MiZ
13.Poverenie poslancov na zastupovanie starostu pri obrade uzavretia manželstva
14.Z á v e r

K bodu 1, 2, 3, 4, 5
Ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal
starosta MČ, Mgr. Jozef Andrejčák. Zvlášť privítal na zasadnutí MiZ Mgr. Moniku
Smolkovú, europoslankyňu a veliteľku MsP – stanica Východ, Ing. Magdalénu
Janičkanovú. Súčasne ospravedlnil neprítomnosť na rokovaní MiZ kontrolóra
mestskej časti, JUDr. Oskára Ivanka a riaditeľa OO PZ Košice – DH.

-2Kedže išlo o ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva požiadal starosta
prítomných aby povstali a bola pustená hymna SR.
Následne vyzval predsedkyňu miestnej volebnej komisie, pani Bc. Lenku Takáčovú,
aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy MČ Košice
– DH, ktoré sa konali 15. 11. 2014. Po informácii o výsledkoch volieb pani Takáčová
odovzdala starostovi, Jozefovi Andrejčákovi, osvedčenie o zvolení a zablahožela mu.
Mgr. Andrejčák prečítal sľub starostu a svojim podpisom sľub potvrdil.
Následne vyzval starosta najstaršieho poslanca, JUDr. Ladislava Gauru, aby prečítal
sľub poslanca miestneho zastupiteľstva a požiadal zvolených poslancov, aby svojim
podpisom zloženie sľubu potvrdili.
Zvolení poslanci si prevzali po podpísaní sľubu od predsedkyne miestnej volebnej
komisie osvedčenie o zvolení.
Vo svojom príhovore sa opätovne zvolený starosta MČ Košice – DH, Mgr. Jozef
Andrejčák, poďakoval všetkým, ktorí ho vo voľbách podporili za prejavenú dôveru.
Volebný program, ktorý vo voľbách predstavil, bol postavených na reálnych
základoch, jeho realizácia bude vychádzať z finančných zdrojov, ktoré mestská časť
bude v nasledúcom volebním období mať. Vyjadril presvedčenie, že na pôde
zastupiteľstva budú poslanci spoločne, bez ohľadu na politickú stranu, riešiť
problémy sídliska, mestskej časti, očakáva konštruktívny prístup, diskusiu, námety od
všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Jeho dvere sú ako pre občanov mestskej
časti, tak aj pre poslancov, stále otvorené.
Starosta udelil slovo poslankyni Európskeho parlamentu, Mgr. Monike Smolkovej,
ktorá vo svojom príhovore pozdravila zvolených poslancov miestneho zastupiteľstva,
zablahožela k zvoleniu starostovi i poslancom mestskej časti. Vyjadrila presvedčenie,
že poslanecký zbor bude fungovať ako jeden tím pre túto mestskú časť, pre jej
občanov, spoločne bude hľadať ciele, východiska. V závere popriala všetkým pevné
zdravie a sily pri poslaneckej práci.
Starosta vyhlásil 5 minútovú prestávku počas ktorej poďakoval za účast Mgr.
Smolkovej a predsedkyni miestnej volebnej komisie, pani Takáčovej a s oboma sa
rozlúčil.

K bodu 7
Starosta MČ, Mgr. Andrejčák, otvoril pracovnú časť ustanovujúceho zasadnutia
miestneho zastupieľstva.
K návrhu programu rokovania neodzneli žiadne doplňujúce, či pozmeňujúce
návrhy.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Rubická a Sedlák.
Za čenov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Sidor, Valkovský a Potemra.
Starosta vyzval návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy uznesení k bodom 2 – 7.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH a/ b e r i e n a v e d o m i e :
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy MČ Košice – DH,
konaných dňa 15. 11. 2014

-32. vystúpenie zvoleného starostu MČ Košice – DH,
b/ k o n š t a t u j e, že
1. zvolený starosta MČ Košice – DH, Mgr. Jozef
Andrejčák, zložil zákonom predpísaný sľub starostu
MČ Košice – DH,
2. zvolení poslanci MiZ MČ Košice – DH zložili predpísaný sľub poslanca MiZ MČ Košice – DH.
Hlasovanie : za 13, zdržal sa 0, proti 0, uznesenie bolo schválené
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH
a/ s c h v a ľ u j e program ustanovujúceho zasadnutia MiZ MČ
Košice – DH bez pripomienok,
b/ v o l í
1. za overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia MiZ
MČ Košice – DH poslancov Matúša Sedláka a Janu Rubickú,
2. za členov návrhovej komisie poslancov Mariána Sidora, Eduarda
Valkovského a Vladimíra Potemru.
Hlasovanie : za 13, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené

K bodu 8
Predložený návrh Rokovacieho poriadku MiZ MČ Košice – DH zohľadňuje
niektoré zmeny : vypustila sa mandátová komisia pri ustanovujúcom zasadnutí MiZ,
upravuje sa zverejňovanie uznesení MiZ a nariadení MČ, zlučuje sa komisia kultúry,
mládeže a športu s komisiou sociálnou do jednej komisie.
Rozprava neodznela.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e Rokovací poriadok Mestskej
časti Košice – Dargovských hrdinov.
Hlasovanie : za 12, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 1
K bodu 9
Organizačné a personálne otázky miestneho zastupiteľstva boli prerokované
s jednotlivými poslaneckými klubmi a nezávislými kandidátmi.
Rozprava neodznela.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH
a/ u r č u j e,
že vo volebnom období 2014 – 2018 bude mať Rada MiZ MČ Košice – DH
štyroch členov
b/ v o l í
za členov Rady MiZ MČ Košice – DH poslancov : Ladislav Gaura, Matúš Sedlák,
Katarína Čižmáriková, Jana Rubická,
c/ v o l í
1. za členov finančnej komisie poslancov :
Ladislav Gaura - predseda
členovia : Vladimír Potemra, Viktor Zvolenský, Jana Rubická,

-42. za členov komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia a
výstavby poslancov :
Eduard Valkovský – predseda
členovia : Matúš Sedlák, Marián Sidor, Ján Sekáč, Adrián Pakan,
3. za členov komisie sociálnej, kultúry a športu poslancov :
Tomáš Hargaš – predseda
členovia : Martin Sopko, Katarína Čižmáriková, Zuzana Repová,
4. za členov komisie na ochranu verejného záujmu poslancov :
Jana Rubická – predseda
členovia : Marián Sidor, Katarína Čižmáriková, Zuzana repová.
Hlasovanie : za 13, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené

K bodu 10
Zásady odmeňovania sú obsahovo vcelku zhodné a korešpondujú
s predchádzajúcimi zásadami odmeňovania, mení sa len čl. III bod 1 písm. d) –
krátenie odmeny za neúčasť na zasadnutí komisie.
Rozprava neodznela.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e Zásady odmeňovania poslancov
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
za výkon funkcie.
Hlasovanie : za 13, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené

K bodu 11
Rozprava neodznela.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH v súlade s ustanovením § 4 zákona NR SR č.
36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov p o v e r u j e
1. Tomáša Hargaša
2. Vladimíra Potemru
3. Mariána Sidora
zastupovaním starostu Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov pri
akte uzavretia manželstva.
Hlasovanie : za 13, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 12
Starosta MČ upozornil nových poslancov na majetkové priznanie ( tlačivo poslanci
obdržali v materiáloch ), ktoré sú povinní podať do 30 dní od nastúpenia do funkcie
poslanca MiZ. Súčasne pozval všetkých prítomných na rozsvietenie stromčeka
v mestskej časti dňa 4. 12. 2014 o 16.00 hod.

-5Po vyčerpaní bodov rokovania ustanovujúceho zasadnutia MiZ MČ Košice – DH
starosta MČ, Mgr. Jozef Andrejčák, poďakoval prítomným za účasť, s blížiacimi sa
vianočnými sviatkami poprial všetkým ich príjemné prežitie v kruhu najbližších
a pozval prítomných na pohár šampanského.

Mgr. Jozef Andrejčák,
starosta

overovatelia : Jana Rubická
Matúš Sedlák

JUDr. Katarína Dudíková,
prednostka MÚ
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-

