Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov

ZÁPISNICA
z 19. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov,
konaného dňa 22. 5. 2018
___________________________________________________________________________
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 – I. zmena
Plat starostu MČ Košice – DH
Plat kontrolóra MČ Košice - DH
Diskusia
Záver

K bodu 1
19. 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.
K predloženému návrhu programu rokovania 19. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
poslanci nepredložili žiadne doplňujúce návrhy.
Uznesenie :

MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e predložený návrh programu
rokovania 19. zasadnutia MiZ MČ Košice – DH bez pripomienok.

Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Jana Rubická a Vladimír Potemra.
Uznesenie :

MiZ MČ Košice – DH v o l í za overovateľov zápisnice z 19. zasadnutia
MiZ MČ Košice – DH poslancov Janu Rubickú a Vladimíra Potemru.

Hlasovanie : za 9, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

-2-

K bodu 3
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Zuzana Repová, Martin Sopko a
Tomáš Hargaš.
Uznesenie :

MiZ MČ Košice – DH v o l í za členov návrhovej komisie
poslancov Zuzanu Repovú, Martina Sopka a Tomáša Hargaša.

Hlasovanie : za 9 proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 4
Rozpočet mestskej časti na rok 2018 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 13. 12.
2017 uznesením č. 162/2017. Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo predovšetkým
zo skutočností predošlého roka a z potrieb mestskej časti predpokladaných v roku 2018. K návrhu
I. zmeny rozpočtu mestská časť pristúpila z dôvodu niektorých zmien, ktoré nastali v priebehu I.
štvrťroka a predpokladaného vývoja do konca roka 2018. V priebehu I. štvrťroka mestskej časti
boli zaslané limity finančných prostriedkov poskytnutých štátom na prenesené kompetencie.
Niektoré úpravy v príjmovej časti mestská časť vykonala na základe skutočného plnenia
k 31.3.2018 a predpokladu do konca roka.
V návrhu zmeny rozpočtu boli upravené taktiež výdavky na realizáciu nových kontajnerových
stanovíšť, nakoľko mestská časť v roku 2108 bude realizovať 5 uzamykateľných kontajnerových
stanovíšť.
Podrobné dôvody zmien navrhnutých v I. zmene rozpočtu mestskej časti sú uvedené
v dôvodovej správe k tomuto bodu programu.

Materiál bol prorokovaný vo všetkých komisiách, rovnako ho prorokovala rada MiZ, ktorá
odporučila miestnemu zastupiteľstvu I. zmenu rozpočtu schváliť.
Rozprava k bodu programu neodznela.
Uznesenie :

MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e I. zmenu rozpočtu Mestskej časti
Košice – Dargovských hrdinov na rok 2018 :
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Rozdiel – prebytok

1 055 006 €
1 021 388 €
+ 33 618 €

Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Rozdiel – schodok

72 000 €
195 200 €
- 123 200 €

Finančné operácie
Príjmové
Výdavkové
Rozdiel – prebytok

211 470 €
121 888 €
+ 89 582 €

Príjmy celkom
Výdavky celkom

1 338 476 €
1 338 476 €

Hlasovanie : za 9, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené

-3K bodu 5
Dôvodom návrhu zmien rokovacieho poriadku je predovšetkým posledná novelizácia
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zákonom č. 70/2018 Z.z. ktorým sa menia
okrem iného aj niektoré ustanovenia týkajúce sa rokovania miestneho zastupiteľstva. Zmeny
sú podrobne uvedené v dôvodovej správe k návrhu rokovacieho poriadku.
V záujme prehľadnosti rokovacieho poriadku a zjednodušenej práce poslancov s týmto
materiálom mestskej časti, je predložený návrh spracovaný ako nový dokument, ktorý
v plnom rozsahu ruší dosiaľ platný rokovací poriadok.
K návrhu rokovacieho poriadku rozprava neodznela.
Uznesenie :

MiZ MČ Košice DH – s c h v a ľ u j e Rokovací poriadok MiZ MČ KošiceDargovských hrdinov

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené
K bodu 6
V zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest (ďalej len
„zákon“) patrí starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona. Priemerná mesačná mzda
zamestnanca hospodárstva SR v roku 2017 dosiahla výšku 954,- €. Počet obyvateľov mestskej
časti k 31.12.2017 predstavoval 27 018 obyvateľov. Uvedenému počtu prislúcha podľa § 4
ods. 1 bod 7 zákona 2,89 násobok. V zmysle vyššie uvedeného patrí starostovi Mestskej časti
Košice – Dargovských hrdinov pre rok 2018 plat vo výške 2 758,- €. Podľa ustanovenia § 4
ods. 2 zákona, tento plat nemôže byť nižší, miestne zastupiteľstvo ho však môže rozhodnutím
zvýšiť až o 70 %.
Materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách, rovnako ho prerokovala rada MiZ.
Komisie sa s návrhom stotožnili, rada MiZ odporučila MiZ návrh schváliť.
Rozprava k bodu programu neodznela.
Uznesenie :

MiZ MČ Košice – DH u r č u j e od 1.1.2018 plat starostu Mestskej časti
Košice – Dargovských hrdinov vo výške 2 758,00 €.

Hlasovanie : za 9, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené
(Na rokovanie sa dostavil poslanec Valkovský)
K bodu 7
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 1 496,- €.
Návrh bol prerokovaný vo všetkých komisiách, komisie sa s návrhom stotožnili, rovnako bol
prerokovaný v rade MiZ, ktorá odporučila MiZ predložený návrh schváliť.
Rozprava bodu programu neodznela.

Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH u r č u j e od 1.1.2018 plat kontrolóra Mestskej časti
Košice – Dargovských hrdinov vo výške 1 496,00 €.
Hlasovanie : za 10, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené
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K bodu 8
V závere starosta MČ informoval prítomných o akcii mestskej časti Deň Furče, ktorá sa
bude konať dňa 10.06.2018 v parku MČ a súčasne na ňu všetkých prítomných pozval.
Poslankyňa Repová pozvala na háčkovací piknik, ktorý sa uskutoční dňa 23.5. v čase
od 16.00 hod. - 17.00 hod. pod mostami.
Starosta MČ informoval prítomných o realizácii osvetlenia na ulici Fábryho a Kurská.
Poslanec Potemra zdôraznil možnosť využívať poslanecké dni na stretnutia s poslancami
a predkladanie svojich pripomienok. Súčasne poďakoval za rýchle vybavenie niektorých
pripomienok.
Starosta poukázal na skutočnosť, že mestská časť nedostatky o ktorých získa vedomosť
rieši a ich odstránenie zabezpečuje priebežne.
Poslanec Gaura požiadal o zabezpečenie koľajničiek pre kočiare na schodiskách
pod cestou Fábryho, vedúcich k Tokajíckej ulici, nakoľko ani na jednom schodisku
koľajničky pre kočiare nie sú.
Starosta MČ prisľúbil, že pokiaľ to dovolí finančná situácia MČ, bude mestská časť tento
problém riešiť v jeseni tohoto roku.
Po vyčerpaní programu rokovania 19. 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
Vladimír Potemra

PhDr. Peter Derevjaník, PhD.
prednosta MÚ

