
Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej časti  Košice  –  Dargovských hrdinov 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 

zo  7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov, 

konaného dňa  19. 11. 2015 

___________________________________________________________________________ 

Hodina začatia        :  15.00 hod. 

Hodina ukončenia   :  15.20 hod. 

Miesto konania       :  sobášna sieň, Dvorkinova 7, Košice 

Počet prítomných   :  podľa prezenčnej listiny 

- neprítomní            :  Jana Rubická, Matúš Sedlák, Ján Sekáč 

                                                          

P r o g r a m : 

1. Otvorenie 

2. Voľba overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. VZN č. 3/2015 MČ Košice – DH, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky  

        na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných  

        priestranstvách mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov 

5. Záver 

 

 

K bodu 1 

     7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Dargovských hrdinov otvoril 

a prítomných privítal starosta MČ, Mgr. Jozef Andrejčák. Konštatoval, že je prítomných 10 

poslancov, miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

      

K navrhnutému programu rokovania neboli predložené žiadne návrhy na doplnenie. 

 

 

Uznesenie :  MiZ MČ Košice – DH   s c h v a ľ u j e   predložený návrh programu 

                     rokovania 7. zasadnutia MiZ MČ Košice – DH bez pripomienok.             

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

 

K bodu 2 

     Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Čižmáriková a Zvolenský.      

                 

Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH   v o l í   za overovateľov zápisnice zo 7. zasadnutia 

                           MiZ MČ Košice – DH poslancov Katarínu Čižmárikovú a Viktora Zvolenského.  

Hlasovanie : za 10, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.   
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K bodu  3 

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Pakan, Valkovský a Sidor.   

 

Uznesenie :  MiZ MČ Košice – DH   v o l í    za členov návrhovej komisie                                            

                     poslancov Adriána Pakana, Eduarda Valkovského a Mariána Sidora.    

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

 

 

K bodu 4 

     Podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani mestská časť všeobecne záväzným 

nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane do Národnej rady SR, voľby do Európskeho 

parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. 

Podľa § 2 ods. 2 zákona o volebnej kampani volebná kampaň začína dňom uverejnenia 

rozhodnutia o vyhlásení volieb v zbierke zákonov. Z uvedeného vyplýva, že vyhlásením volieb 

je mestská časť povinná mať všeobecne záväzným nariadením vyhradené miesta na verejných 

priestranstvách, ktoré budú slúžiť na umiestňovanie volebných plagátov kandidujúcich 

subjektov.    

 

Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH   s c h v a ľ u j e   VZN č. 3/2015 Mestskej časti Košice 

                     Dargovských hrdinov, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na 

                     umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných 

                     priestranstvách mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov.      

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

 

 

K bodu 5 

     Starosta mestskej časti informoval poslancov o zrušení akcie „Furčianska kvapka krvi“ 

z dôvodu málo prihlásených záujemcov, súčasne pozval všetkých poslancov na rozsvietenie 

vianočného stromčeka v mestskej časti dňa 7. 12. 2015 o 16.00 hod. v parku pri fontáne.       

     Po vyčerpaní programu rokovania 7. zasadnutia MiZ MČ Košice – DH starosta mestskej 

časti, Mgr. Jozef Andrejčák, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Andrejčák,                                                              JUDr. Katarína Dudíková, 

            starosta                                                                                  prednostka MÚ 

  

 

  

overovatelia :  Katarína Čižmáriková 

                        Viktor Zvolenský 

 


