
Záznam 

z rokovania Komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a 

výstavby pri miestnom zastupiteľstve zo dňa 6.6.2017 
 

Prítomní - poslanci MiZ a členovia komisie :  Eduard Valkovský, MUDr. Ján Sekáč,  

                                                                             Ing.Marián Sidor, , Adrián Pakan  

               - za MÚ: PhDr.Peter Derevjaník PhD. (prednosta),   Ing.Hausová, Ing. Kandráč,  

                                 Ing.Mgr. Martin Farkašovský (kontrolór) 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Záverečný účet  za rok 2016 a rozbor rozpočtového hospodárenia  Mestskej časti Košice – 

Dargovských hrdinov za rok  2016  

3. Individuálna výročná správa Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za rok  2016  

4. Dopravno-bezpečnostná situácia 

5. Informácia o investičnej výstavbe 

6. Rôzne 

7. Diskusia  

8. Záver 

 

K bodu 1/ 

Spoločné rokovanie komisii  ochrany verejného poriadku, životného prostredia, výstavby a komisie 

sociálnej, kultúry a športu  otvoril prednosta  MÚ – PhDr.Peter Derevjaník, PhD.,  ktorý privítal 

prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. Následne odovzdal slovo vedúcej finančného 

oddelenia Ing.Vlaste Hausovej. 

 

K bodu 2/ 

Ing.Hausová – predstavila Záverečný účet  za rok 2016 a rozbor rozpočtového  

hospodárenia  Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za rok  2016.  

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

K bodu 3/ 

Ing.Hausová – predstavila Individuálnu výročnú správu Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov 

za rok  2016. 

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

Samostatné rokovanie komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby otvoril 

predseda komisie Eduard Valkovský Z dôvodu ospravedlnenej neúčasti veliteľky MsP stanice Východ 

sa komisia daným bodom nezaoberala. Správa bude predložená v materiáloch na miestne 

zastupiteľstvo. 

 

K bodu5/ 

Eduard Valkovský požiadal Ing.Kandráča o informácie o investičnej výstavbe v mestskej časti. 

Ing.Marek Kandráč – informoval o pripravovaných  a realizovaných investičných akciách v mestskej 

časti a to hlavne o realizácii opráv detských ihrísk na Fábryho 1-3 a Lidickom námestí 7,9, oplotení 

detských ihrísk na Clementisovej 5,7 , Ovručskej 1,3, doplnení svetelných bodov, realizácii 

parkovacích miest, oprave športového ihriska na Krosnianskej.  

Komisia berie informáciu o investičnej výstavbe na vedomie. 

 

Na záver predseda komisie Eduard Valkovský  poďakoval zúčastneným za účasť. 

 

 

Záznam zapísal Ing.Marek Kandráč                                                             Košice 7.6.2017  


