Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov

ZÁPISNICA
z 18. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov,
konaného dňa 13. 3. 2018
___________________________________________________________________________
Hodina začatia

: 15.00 hod.

Hodina ukončenia : 15.40 hod.
Miesto konania

: sobášna sieň, Dvorkinova 7, Košice

Počet prítomných : podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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
Prevod majetku MČ Košice – DH – stavba „Fit zóna DH VIII“ na ulici Maršala Koneva
a Triede L. Svobodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10. Interpelácie
11. Diskusia
12. Záver

K bodu 1
18. 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 predloženému návrhu programu rokovania neodzneli žiadne pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e predložený návrh programu
rokovania 18. 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 Jana Rubická a Emil Královič.
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Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH v o l í za overovateľov zápisnice z 18. zasadnutia
MiZ MČ Košice – DH poslancov Janu Rubickú a Emila Královiča.
Hlasovanie : za 10, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.
K bodu 3
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Zuzana Repová, Adrián Pakan
a Vladimír Potemra.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH v o l í za členov návrhovej komisie
poslancov Zuzanu Repovú, Adriána Pakana a Vladimíra Potemru.
Hlasovanie : za 10, 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.
Rozprava v bode neodznela.
Na rokovanie sa dostavil poslanec Sidor.

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 11, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.
K bodu 5
Starosta mestskej časti privítal na rokovaní miestneho zastupiteľstva veliteľku MsP stanica
Východ, Ing. Magdalénu Janičkanovú.
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.
V rozprave vystúpili :
- Hargaš, poukázal na nezmenenú situáciu v dopravnom značení pri Poliklinike Východ,
kde sú osadené dve dopravné značky – zákaz zastavenia a súčasne zákaz vjazdu,
rovnako tak sa pýtal na riešenie možného zjednosmernenia ulice Exnárovej,
- veliteľka MsP stanica Východ, pri Poliklinike Východ zostáva značenie tak ako je,
- starosta MČ, k zjednosmerneniu ulice Exnárová obdržala mestská časť nesúhlas
vlastníkov bytov,
Na rokovanie sa dostavil poslanec Valkovský.

-

Potemra, uvádza, že má vedomosť, že bola spísaná petícia obyvateľov za
zjednosmernenie ulice Exnárova,
Kandráč, ved. odd. ŽP, PČ a výstavby MÚ, petícia neobsahovala dostatok podpisov,
Potemra, navrhol riešiť Fábryho ulicu, resp. odbočenie z Fábryho ulice na Tr. L.
Svobodu, bolo by vhodné sa zamyslieť, či hlavnou ulicou by nemala byť práve
Fábryho ulica,
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-

Kandráč, tento návrh už bol riešený, dopravný inšpektorát zaslal zamietavé stanovisko.

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. 2017 do 28. 2. 2018, b) Správu o stave bezpečnostnej situácie
v služobnom obvode Obvodného oddelenia PZ Košice – DH od
1. 1. 2018 do 31. 1. 2018.
Hlasovanie : za 12, 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. 2017.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené
K bodu 7
Správa kontrolóra mestskej časti podáva informáciu o vykonaných kontrolách v období od
7. 12. 2017 do 7. 3. 2018.
Rozprava v bode 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 19. 9. 2017 do
7. 12. 2017.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené

K bodu 8
K správe o kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti za rok 2017 neodznela rozprava.
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 za rok 2017.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené

K bodu 9
Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov realizovala v roku 2016 výstavbu športoviska
– „Fit zóna DH VIII“ na ulici Maršala Koneva a Triede L. Svobodu. Stavba bola realizovaná
v zmysle zmluvy o spolupráci mestskej časti a Správy mestskej zelene v Košiciach a zmluvy
o finančnej spoluúčasti, uzatvorenej medzi mestskou časťou a Správou mestskej zelene
Košice. Cena diela bola hradená z finančných prostriedkov poskytnutých z Nadačného fondu
SPPoločne pri nadácii SPP, z finančných prostriedkov Mesta Košice a vlastných finančných
zdrojov mestskej časti. Stavba je postavená na pozemku Mesta Košice, má verejný charakter
a slúži obyvateľom mesta Košice. Správu a údržbu ihrísk zabezpečuje v zmysle Štatútu mesta
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Košice Správa mestskej zelene Košice. Súhlas k prevodu majetku obdržala mestská časť od
ŠFRB, Úradu vládneho auditu a od súdneho exekútora.
Návrh na prevod majetku bol prerokovaný na rokovaniach všetkých komisií MiZ, rovnako
v rade MiZ, ktorá prevod majetku odporučila.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e prevod majetku - športoviska - „FIT zóna
DH VIII“ na ul. Marš. Koneva a Triede L. Svobodu, vybudovaná na pozemku
s parcelným číslom 2954/65 v katastrálnom území Furča, ktoré je vo
vlastníctve Mesta Košice, realizovaný zmluvou o prevode majetku podľa
§ 9a ods. 8 písm. e/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov na nadobúdateľa Mesto Košice za cenu 1,- €
z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Dôvody:
-stavba vybudovaná na pozemkoch Mesta Košice,
-správu a údržbu bude zabezpečovať Mesto Košice,
-Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov nie je kompetenčne, personálne ani materiálovo
a technicky zabezpečená na výkon správy a údržby,
-stavba má verejný charakter a slúži obyvateľom mesta.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené
K bodu 10
Interpelácie neodzneli.

K bodu 11
V diskusii vystúpili :
-

-

Potemra, požiadal starostu mestskej časti, aby v tomto roku, počas májových osláv
ukončenia druhej svetovej vojny, mestská časť zabezpečila veniec a zorganizovala
účasť poslancov miestneho zastupiteľstva na kladení vencov na Námestí
osloboditeľov,
Rubická, pri vjazde k OC „Modrák“ je veľký výtlk, v súčasnosti zasypaný štrkom,
ktorý by bolo potrebné riešiť, súčasne by bolo vhodné riešiť parkovacie miesta pri OC,
prednosta MÚ, vec je v štádiu riešenia, komunikuje sa s vlastníkom a správcom,
starosta MČ, parkovisko pri OC Modrák patrí firme Labaš, mestská časť požiada
firmu Labaš o riešenie, mestská časť v súčasnosti mapuje všetky výtlky,
Královič, zaujímal ho stav riešenia podchodov pri OC Torysa z obidvoch strán,
rovnako sa pýtal na možnosť rekonštrukcie detského ihriska na Ovručskej ulici,
starosta MČ, projekt na rekonštrukciu detského ihriska Ovručská 4 – 6 je už
spracovaný, požiadavka na opravu podchodov pri OC Torysa bola zaslaná na Mesto
Košice, práce budú realizované pri opravách schodov v mestskej časti.
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K bodu 12
Po vyčerpaní programu rokovania 18. 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
Emil Královič

PhDr. Peter Derevjaník, PhD.
prednosta MÚ

