Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov

ZÁPISNICA
z 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov,
konaného dňa 13. 12. 2016
___________________________________________________________________________
Hodina začatia

: 15.00 hod.

Hodina ukončenia : 16.15 hod.
Miesto konania

: sobášna sieň, Dvorkinova 7, Košice

Počet prítomných : podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení

: Ladislav Gaura, Viktor Zvolenský

Neospravedlnený : Ján Sekáč

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Informácia o činnosti starostu mestskej časti - ústna
Bezpečnostná situácia v MČ Košice – DH
Kontrola plnenia uznesení
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti
Ročná správa o kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti
Rokovací poriadok komisií MiZ MČ Košice – DH
Zrušenie VZN č. 2/2004 MČ Košice – DH o určovaní pravidiel času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území MČ Košice – DH v znení neskorších VZN
Zrušenie VZN č. 4/2007 MČ Košice – DH o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ
Košice – DH v znení neskorších VZN
Interpelácie
Diskusia
Záver

K bodu 1
13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Dargovských hrdinov otvoril
a prítomných privítal starosta MČ, Mgr. Jozef Andrejčák. Konštatoval, že je prítomných 9
poslancov, miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné. Svoju neúčasť na rokovaní
ospravedlnili poslanci Gaura a Zvolenský.
K predloženému návrhu programu rokovania 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
neodzneli žiadne doplňujúce návrhy, resp. pripomienky.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e predložený návrh programu
rokovania 13. zasadnutia MiZ MČ Košice – DH bez pripomienok.
Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0, uznesenie bolo schválené.
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Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Repová a Sidor.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH v o l í za overovateľov zápisnice z 13. zasadnutia
MiZ MČ Košice – DH poslancov Zuzanu Repovú a Mariána Sidora.
Hlasovanie : za 9, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 3
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Rubická, Sedlák, Královič.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH v o l í za členov návrhovej komisie
poslancov Janu Rubickú, Matúša Sedláka a Emila Královiča.
Hlasovanie : za 9, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 4
Starosta mestskej časti, Mgr. Jozef Andrejčák, informoval poslancov miestneho
zastupiteľstva o svojej činnosti od posledného zasadnutia.
V rozprave vystúpili :
- Potemra, požiadal o informáciu ohľadne doplnenia svetelných bodov v mestskej časti,
- starosta, mestská časť zaslala Mestu Košice požiadavku na osadenie nových
svetelných bodov, niektoré svetelné body bude musieť pravdepodobne mestská časť
riešiť z vlastného rozpočtu.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH b e r i e n a v e d o m i e ústnu informáciu starostu
MČ Košice – DH od posledného zasadnutia MiZ MČ Košice – DH.
Hlasovanie : za 10, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 5
Starosta mestskej časti privítal na rokovaní miestneho zastupiteľstva veliteľku MsP stanica
Východ, Ing. Janičkanovú, súčasne ospravedlnil riaditeľa OO PZ Košice – DH, ktorý sa
rokovania miestneho zastupiteľstva nemohol zúčastniť z pracovných dôvodov.
Písomné správy o bezpečnostnej situácii v mestskej časti a o činnosti Mestskej polície
stanica Východ a Obvodného oddelenia PZ Košice – DH dostali poslanci pred rokovaním
MiZ. Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov je mestskou časťou s najnižšou mierou
nápadov trestnej činnosti.
V rozprave vystúpili :
- Repová, upozornila na vrak na ulici Kpt. Jaroša pri MŠ,
- veliteľka MsP Východ, majiteľ tohto vraku je známy, tento vrak je v procese riešenia,
sú pripravené ďalšie vraky na odtiahnutie, aj dnes ( 13. 3. 2017 ) bol odtiahnutý jeden
vrak,
- Hargaš, pri Poliklinike Východ sú osadené dve dopravné značky, zákaz vjazdu a zákaz
zastavenia, nevidí zmysel oboch týchto značiek,
- starosta, o dopravnú značku zákaz vjazdu požiadala mestská časť, vozičkári mali
sťažený prístup,
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veliteľka MsP východ, značka zákaz zastavenia sa tu dostala zrejme omylom,
požiadavka na umiestnenie tejto značky bola na Exnárovu ulicu ku kontajnerom, bude
sa to riešiť, situácia sa dá do poriadku,
Potemra, bolo by vhodné riešiť aj prístup na horné parkovisko pri Poliklinike Východ,
ktorý je „zúžený“ z dôvodu parkujúcich áut.

Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH b e r i e n a v e d o m i e a) Správu o činnosti stanice
MsP Východ a o stave verejného poriadku za obdobie od 1. 12. 2016 do
28. 2. 2017, b) Správu o stave bezpečnostnej situácie v služobnom obvode
Obvodného oddelenia PZ Košice – DH od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017.
Hlasovanie : za 10, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené

K bodu 6
Rozprava ku kontrole plnenia uznesení neodznela.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH b e r i e n a v e d o m i e Správu o kontrole plnení
uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských
hrdinov zo dňa 13. 12. 2016
Hlasovanie : za 10, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené
K bodu 7
Správa kontrolóra mestskej časti podáva informáciu o vykonaných kontrolách v zmysle
plánu kontrol na II. polrok 2016.
Rozprava neodznela.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH b e r i e n a v e d o m i e Správu o výsledkoch
kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – DH za obdobie od
13. 12. 2016 do 13. 3. 2017.
Hlasovanie : za 10, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené

K bodu 8
Poslancom bola predložená správa o všetkých kontrolách vykonaných kontrolórom
mestskej časti za rok 2016. Jej predloženie ukladá kontrolórovi zákon o obecnom zriadení.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH b e r i e n a v e d o m i e Ročnú správu o kontrolnej
činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov.
Hlasovanie : za 10, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené

K bodu 9
Potreba prijať novú úpravu rokovacieho poriadku komisií vznikla z neaktuálnosti
niektorých ustanovení doposiaľ platného rokovacieho poriadku komisií, ako aj z dôvodu, že
niektoré ustanovenia rokovacieho poriadku komisií po schválení rokovacieho poriadku
miestneho zastupiteľstva už nekorešpondujú s jeho súčasnou úpravou obsiahnutou v čl. 15.
V záujme prehľadnosti rokovacieho poriadku je predkladaný návrh rokovacieho poriadku ako
nový dokument, ktorý ruší doposiaľ platný Rokovací poriadok komisií MiZ MČ Košice –
DH.
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Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e Rokovací poriadok Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov.
Hlasovanie : za 10, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené

K bodu 10
Návrhom na zrušenie VZN mestská časť reaguje na prijatie VZN č. 173/2016 Mesta Košice
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice.
Uvedené VZN Mesta Košice upravuje problematiku času predaja v obchode a času prevádzky
služieb pre celé územie mesta Košice, doposiaľ platné VZN mestskej časti preto stráca
opodstatnenie.
Rozprava v bode neodznela.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH r u š í VZN č. 2/2004 MČ Košice – DH o určovaní času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Košice –
Dargovských hrdinov v znení VZN č. 1/2005, VZN č. 4/2006, VZN č. 2/2007,
VZN č. 1/2008 a VZN č 3/2008.
Hlasovanie : za 10, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené

K bodu 11
Nakoľko doposiaľ platné VZN mestskej časti obsahuje úpravu oblastí, ktoré v súčasnosti
komplexne upravuje VZN Mesta Košice č. 78 o čistote a poriadku v znení zmien a doplnkov
a súčasne toto VZN reguluje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb v oblasti
čistoty a poriadku na celom území mesta Košice, nariadenie mestskej časti stratilo
opodstatnenie.
Rozprava v bode neodznela.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH r u š í VZN č. 4/2007 MČ Košice – DH o dodržiavaní
čistoty a poriadku na území mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
v znení VZN č. 5/2008 a VZN č. 2/2009.
Hlasovanie : za 10, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené

K bodu 12
Interpelácie neodzneli.

K bodu 13
V diskusii vystúpili :
- starosta, upozornil poslancov na povinnosť podať „majetkové priznanie“ v termíne do
31. 3. 2017, súčasne informoval poslancov, že kniha o mestskej časti „Furča sídlisko
na kopci“ už bola vydaná a to v náklade 500 ks,
- Potemra, poďakoval za vznik knihy,
- Rubická, poukázala na zrkadlo pod mostom smerom od Lingova k OC Modrák, nie je
dobre nastavené, súčasne poukázala na nevhodné státie motorových vozidiel na
chodníku pri ZŠ Maurerova, nie je možné chodník využívať,
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Královič, navrhol prehodnotiť MHD spojenie k SBD III a lesoparku, na ulici Ovručská
6, pri ZŠ Krosnianska 4 je dodatočne vybudované schodisko, nie je dostatočne
osvetlené,
starosta, otočka k SBD III je v riešení, schodisko pri Ovručskej 6, resp. pri ZŠ
Krosnianska 4, nie je v evidencii, je to načierno vybudované schodisko, nie je
udržiavané, keďže ho nikto nemá v správe, ohľadne osvetlenia sa mestská časť obráti
na Mesto Košice, resp. Eltodo,
Repová, požiadala starostu o informáciu ohľadne Materského centra pri OC Modrák
( Smajlik ),
starosta, nemá žiadne nové informácie o tomto centre,
Valkovský, pod Kurskou 31 zostala po veľkokapacitnom kontajneri prerytá zeleň,
starosta, mestská časť už podala žiadosť Správe mestskej zelene na riešenie, súčasne
informoval poslancov, že pokiaľ ide o výjazd z Kurskej smerom do mesta –
dodržiavanie rýchlosti, budú prijaté preventívne opatrenia,
Potemra, návrh : riešiť výjazd z Kurskej smerom k OC Tesco je možné usmernením
výjazdu okolo Lidlu, kde je svetelné usmernenie premávky.

K bodu 13
Po vyčerpaní programu rokovania 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva starosta
mestskej časti, Mgr. Jozef Andrejčák, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie miestneho
zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Jozef Andrejčák
starosta

overovatelia : Zuzana Repová
Marián Sidor

PhDr. Peter Derevjaník, PhD.
prednosta MÚ

