
Kontrolór Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov 

 

Správa 

 o kontrole plnenia uznesení  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-DH  

 zo  dňa 20.06. 2017. 

 

Na 15.  zasadnutí MiZ MČ Košice – DH, ktoré sa konalo dňa 20.06.2017, bolo prijatých 11 

uznesení od č. 134/2017 po č. 144/2017.  

 

Uznesením č. 134/2017 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje predložený návrh programu 

rokovania 15.zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – 

Dargovských hrdinov bez pripomienok. 

Uznesením č. 135/2017 MiZ MČ Košice – DH volí overovateľov zápisnice. 

Uznesením č.136/2017 MiZ MČ Košice – DH volí členov návrhovej komisie. 

Uznesením č.137/2017 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie ústnu informáciu 

starostu Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov o jeho činnosti od posledného 

zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – DH. 

Uznesením č. 138/2017 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie: 

a) Správu o činnosti stanice MsP Východ a o stave verejného poriadku za 

obdobie od  01. 03. 2017 do  31.05. 2017, 

b) Správu o stave bezpečnostnej situácie v služobnom obvode Obvodného 

oddelenia PZ Košice – DH od 01. 01. 2017 do  31. 05. 2017. 

 

Uznesením č. 139/2017 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie správu o kontrole 

uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov zo 

dňa  13. 03. 2017 a 29.05.2017. 

 

Uznesením č. 140/2017 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie Správu o výsledkoch 

kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – DH za obdobie od 13. 3. 2017 do 13. 6. 

2017. 

Uznesením č. 141/2017 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje Plán kontrolnej činnosti 

kontrolóra Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na II. polrok 2017.  

Uznesením č. 142/2017 MiZ MČ Košice – DH  

I.  b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

1. Rozbor rozpočtového hospodárenia mestskej časti Košice - Dargovských 

hrdinov za rok 2016. 

2. Správu audítora za rok 2016. 
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II.   s c h v a ľ u j e   

 

Záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za rok 2016. 

III. s ú h l a s í  
 

s celoročným hospodárením Mestskej časti Košice Dargovských hrdinov za rok     

2016 bez výhrad. 

 

Uznesením č. 143/2017 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje  Individuálnu výročnú správu 

Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za rok 2016. 

Uznesením č. 144/2017 MiZ MČ Košice – DH:  

a) r u š í   

 

uznesenie MiZ MČ Košice – DH č. 184/2001 v časti c), ktorým sa určil limit pre mobilný 

telefón prednostu miestneho úradu a vodiča mestskej časti a uznesenie MiZ MČ Košice – DH 

č. 57/2011 v časti b), ktorým sa určil limit pre mobilný telefón starostu  a kontrolóra mestskej 

časti, 

b) u r č u j e   

 

limit pre mobilný telefón : 

- starostu MČ Košice – DH vo výške 50,00 € / mesiac, vrátane DPH, 

- prednostu MÚ MČ Košice – DH vo výške 40,00 € / mesiac, vrátane DPH, 

- kontrolóra MČ Košice – DH vo výške 30,00 €/ mesiac, vrátane DPH.  

 

Kontrolou plnenia prijatých uznesení neboli zistené nesplnené úlohy. 

 

V Košiciach dňa 30.08.2017 

 

 

                                                                                  Ing. Mgr. Martin Farkašovský  

                                                                            kontrolór mestskej časti     
 

 


