
 

 

I n f o r m á c i a  
o plnení uznesení MiZ Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov 

 

 

 

 

Na 17. zasadnutí MiZ Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov, konanom dňa 

29.09.2014, bolo prijatých 10 uznesení od č. 194/2014 do č.203/2014. 
 
Uznesením č. 194/2014 Miestne zastupiteľstvo schválilo program rokovania MiZ Mestskej 

časti Košice – Dargovských hrdinov.  
 
Uznesením č. 195/2014 miestne zastupiteľstvo zvolilo overovateľov zápisnice zo 17. 

zasadnutia MiZ Košice – Dargovských hrdinov.  
 
Uznesením č. 196/2014 miestne zastupiteľstvo zvolilo členov návrhovej komisie. 
 
Uznesením č. 197/2014 miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie ústnu informáciu starostu 

MČ Košice – Dargovských hrdinov od ostatného zasadnutia MiZ MČ Košice – DH. 
 
Uznesením č. 198/2014 miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie  

a) Správu o stave bezpečnostnej situácie v služobnom obvode OOPZ Košice – DH                         

za obdobie od 01.01.2014 do 31.08.2014,  

b) Správu o činnosti MsP Východ a o stave verejného poriadku za obdobie od 01.06.2014        

do 31.08.2014. 
 
Uznesením č. 199/2014 miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o plnení 

uznesení zo 16. zasadnutia MiZ MČ Košice – DH, konaného dňa 23.06.2014. 
 
 Uznesením č. 200/2014 miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o kontrolnej 

činnosti kontrolóra MČ Košice – DH v období od 17.06.2014 do 19.09.2014. 
  
Uznesením č. 201/2014 miestne zastupiteľstvo schválilo II. Úpravu  rozpočtu MČ Košice –

Dargovských hrdinov na rok 2014. 
 
Uznesením č. 202/2014 miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie Monitoring a hodnotenie 

finančného a programového rozpočtu MČ Košice – Dargovských hrdinov za I. polrok 2014. 
 
Uznesením č. 203/2014 miestne zastupiteľstvo schválilo VZN č. 3/2014 MČ Košice – DH 

o umiestňovaní volebných plagátov v mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov počas 

volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí. 

 

Na ustanovujúcom zasadnutí MiZ Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov, konanom 

dňa 01.12.2014, bolo prijatých 6 uznesení od č. 1/2014 do č. 6/2014. 
 
Uznesením č. 1/2014 Miestne zastupiteľstvo  

a) Zobralo na vedomie  

1. výsledky volieb do orgánov samospráy MČ Košice – DH, konaných dňa 

15.11.2014, 

2. vystúpenie zvoleného starostu MČ Košice - DH 

b) konštatovalo, že  

1. zvolený starosta Mgr. Jozef Andrejčák , zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

MČ Košice – DH 

2. zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca MiZ MČ Košice – 

DH. 
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Uznesením č. 2/2014 miestne zastupiteľstvo  

a) schválilo program ustanovujúceho zasadnutia MiZ MČ Košice – DH bez pripomienok, 

b) zvolilo overovateľov zápisnice z ustanovujúceho  zasadnutia MiZ Košice – 

Dargovských hrdinov a členov návrhovej komisie. 
 
Uznesením č. 3/2014 miestne zastupiteľstvo schválilo Rokovací poriadok MiZ MČ Košice- 

Dargovských hrdinov. 
 
Uznesením č. 4/2014 miestne zastupiteľstvo  

a) určilo počet členov Rady MiZ MČ Košice – DH vo volebnom období 2014 – 2018, 

b) zvolilo členov Rady MiZ MČ Košice –DH 

c) zvolilo členov finančnej komisie, komisie ochrany verejného poriadku, životného 

prostredia a výstavby, členov komisie sociálnej, kultúry a športu a členov komisie              

na ochranu verejného záujmu. 
 
Uznesením č. 5/2014 miestne zastupiteľstvo schválilo zásady odmeňovania poslancov MiZ 

MČ Košice – DH za výkon funkcie. 
 
Uznesením č. 6/2014 miestne zastupiteľstvo poverilo poslancov na zastupovanie starostu 

MČ pri obrade uzavretia manželstva. 

  

Na 1. zasadnutí MiZ Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov, konanom dňa 

26.01.2015, boli prijaté 4 uznesenia od č. 7/2015 do č.10/2015. 
 
Uznesením č. 7/2015 Miestne zastupiteľstvo schválilo program rokovania MiZ Mestskej 

časti Košice – Dargovských hrdinov.  
 
Uznesením č. 8/2015 miestne zastupiteľstvo zvolilo overovateľov zápisnice z 1. zasadnutia 

MiZ Košice – Dargovských hrdinov.  
 
Uznesením č. 9/2015 miestne zastupiteľstvo zvolilo členov návrhovej komisie. 
 
Uznesením č. 10/2015 miestne zastupiteľstvo  

1/ zobralo na vedomie ukončenie 6 ročného funkčného obdobia kontrolóra MČ Košice – DH,  

2/ vyhlásilo voľbu kontrolóra MČ Košice – Dargovských hrdinov na deň 23.03.2015, 

3/ určilo 

A) výkon funkcie kontrolóra MČ Košice – Dargovských hrdinov, 

B) predpoklady na výkon funkcie kontrolóra MČ Košice – Dargovských hrdinov, 

C) náležitosti prihlášky kandidátov,  

D) termín doručenia prihlášky kandidáta na funkciu kontrolóra MČ vrátane 

požadovaných dokladov, 

4/ schválilo 

A) zverejnenie oznamu o vyhlásení voľby kontrolóra MČ, 

B) spôsob a konanie voľby kontrolóra MČ, 

C) Termín nástupu do funkcie kontrolóra MČ. 

 

 

Košice dňa 03.03.2015 

JUDr. Katarína Králiková, vedúca OPaS oddelenia 

 

 

 


