Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov

ZÁPISNICA
zo 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov,
konaného dňa 29. 5. 2017
___________________________________________________________________________
Hodina začatia

: 15.00 hod.

Hodina ukončenia : 15.30 hod.
Miesto konania

: sobášna sieň, Dvorkinova 7, Košice

Počet prítomných : podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Rozpočet MČ Košice – DH na rok 2017 – II. zmena
Plat starostu MČ Košice – DH
Plat kontrolóra MČ Košice - DH
Diskusia
Záver

K bodu 1
14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Dargovských hrdinov otvoril
a prítomných privítal starosta MČ, Mgr. Jozef Andrejčák. Konštatoval, že je prítomných 11
poslancov, miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K predloženému návrhu programu rokovania 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
odznel nasledujúci doplňujúci návrh :
- Rubická, za bod 6/ návrhu programu doplniť bod : Informácia komisie na ochranu
verejného záujmu.
Hlasovanie o návrhu : za 11
Hlasovanie o návrhu programu rokovania s doplnením bodu :
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e predložený návrh programu
rokovania 14. zasadnutia MiZ MČ Košice – DH bez pripomienok.
Hlasovanie : za11, zdržal sa 0, proti 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Sedlák a Rubická.
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MiZ MČ Košice – DH poslancov Janu Rubickú a Matúša Sedláka.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 3
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Zvolenský, Královič, Repová.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH v o l í za členov návrhovej komisie
poslancov Viktora Zvolenského, Emila Královiča a Zuzanu Repovú.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 4
Rozpočet mestskej časti na rok 2017 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 13. 12.
2016. Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo predovšetkým zo skutočností predošlého roka a
z potrieb mestskej časti na rok 2017. Rozhodnutím starostu bol 1. 2. 2017 upravený rozpočet
mestskej časti na rok 2017, úpravy boli realizované presunmi vo výdavkovej časti rozpočtu.
Celkové príjmy a výdavky sa nemenili. K návrhu II. zmeny rozpočtu mestská časť pristúpila
z dôvodu niektorých zmien, ktoré nastali v priebehu I. štvrťroka a predpokladaného vývoja do
konca roka.
Materiál bol prorokovaný vo všetkých komisiách, rovnako ho prorokovala rada MiZ, ktorá
odporučila miestnemu zastupiteľstvu II. zmenu rozpočtu schváliť.
Rozprava v bode neodznela.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e II. zmenu rozpočtu Mestskej časti
Košice – Dargovských hrdinov na rok 2017 :
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Rozdiel – prebytok
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Rozdiel – schodok

1 054 260 €
957 648 €
+ 96 612 €
34 301 €
107 026 €
- 72 725 €

Finančné operácie
Príjmové
Výdavkové
Rozdiel – schodok

98 001 €
121 888 €
- 23 887 €

Príjmy celkom
Výdavky celkom

1 186 562 €
1 186 562 €

Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené
K bodu 5
V zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest patrí starostovi
plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a
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v roku 2016 dosiahla výšku 912,- €, počtu obyvateľov mestskej časti, čo bolo k 31. 12. 2016
27 018, prislúcha 2,89 násobok podľa § 4 ods. 1 bod 7 zákona. V zmysle vyššie uvedeného
patrí starostovi Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov pre rok 2017 plat vo výške
2 636,- €. Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona, tento plat nemôže byť nižší, miestne
zastupiteľstvo ho ale môže rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
Materiál bol prorokovaný vo všetkých komisiách, rovnako ho prorokovala rada MiZ, komisie
sa s návrhom stotožnili, rada MiZ odporučila MiZ návrh schváliť.
Rozprava neodznela.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH u r č u j e od 1. 1. 2017 plat starostu Mestskej časti
Košice – Dargovských hrdinov vo výške 2 636,00 €.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené

K bodu 6
Podľa zákona o obecnom zriadení kontrolórovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa
počtu obyvateľov obce. Miestne zastupiteľstvo určilo výkon funkcie kontrolóra mestskej časti
v rozsahu 70 % pracovného úväzku. V zmysle uvedeného patrí kontrolórovi Mestskej časti Košice
– Dargovských hrdinov plat vo výške 1 431,- €.
Návrh bol prerokovaný vo všetkých komisiách, komisie sa s návrhom stotožnili, rovnako bol
prorokovaný v rade MiZ, ktorá odporučila MiZ schváliť predložený návrh.
Rozprava neodznela.

Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH u r č u j e od 1.1. 2017 plat kontrolóra Mestskej časti
Košice – Dargovských hrdinov vo výške 1 431,00 €.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené

K bodu 7
Komisia na ochranu verejného záujmu zasadala 26. 4. 2017 a konštatovala, že všetci
poslanci miestneho zastupiteľstva a starosta mestskej časti podali majetkové priznanie
v termíne. Súčasne vyzvala poslancov, ktorým chýbali niektoré doklady, resp. u ktorých
nebolo majetkové priznanie vyplnené dostatočne, aby tak urobili v čo najkratšom čase.
Rozprava neodznela.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH b e r i e n a v e d o m i e informáciu predsedníčky
komisie na ochranu verejného záujmu zo zasadnutia komisie dňa 26. 4. 2017.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené

K bodu 8
Diskusia neodznela.
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K bodu 9
Po vyčerpaní programu rokovania 14. zasadnutia miestneho zastupiteľstva starosta
mestskej časti, Mgr. Jozef Andrejčák, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie miestneho
zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Jozef Andrejčák
starosta

overovatelia : Jana Rubická
Matúš Sedlák

PhDr. Peter Derevjaník, PhD.
prednosta MÚ

