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Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej časti  Košice  –  Dargovských hrdinov 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

z  22. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov, 

konaného dňa  18. 9. 2018 

___________________________________________________________________________ 

Hodina začatia       :  15.10 hod. 

Hodina ukončenia  :  15.40 hod. 

Miesto konania      :  sobášna sieň, Dvorkinova 7, Košice 

Počet prítomných   :  podľa prezenčnej listiny 

                                                         

P r o g r a m : 

1. Otvorenie 

2. Voľba overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Informácia o činnosti starostu mestskej časti – ústna 

5. Bezpečnostná situácia v MČ Košice – DH 

6. Kontrola plnenia uznesení 

7. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti 

8. Monitoring a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu MČ Košice – DH  

       za  I. polrok 2018 

9. Interpelácie 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

K bodu 1       

    22. zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Dargovských hrdinov otvoril 

a prítomných privítal starosta MČ Mgr. Jozef Andrejčák. Na úvod zasadnutia ospravedlnil 

poslanca Ing. Mariána Sidora, ktorý bol pracovne na školení mimo mesta Košice. Zároveň 

uviedol neúčasť kontrolóra na zasadnutí pre jeho PN. Konštatoval, že je prítomných 10 

poslancov, miestne zastupiteľstvo je tak 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 22. zasadnutia MiZ MČ Košice – DH bez pripomienok.             

Hlasovanie : za 10, zdržal sa 0, proti 0, uznesenie bolo schválené.  
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K bodu 2 

          Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Mgr. Zuzana Repová a Ing. Matúš 

Sedlák.       

                

Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH   v o l í   za overovateľov zápisnice z  22. zasadnutia 

                         MiZ MČ Košice – DH poslancov Mgr. Zuzanu Repovú a Ing. Matúša Sedláka.      

Hlasovanie : za 10, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.   

 

K bodu  3 

     Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Mgr. Tomáš Hargaš, Mgr. Jana Rubická 

a  Adrián Pakan.      

 

Uznesenie :  MiZ MČ Košice – DH   v o l í    za členov návrhovej komisie                                            

                     poslancov Mgr. Tomáša Hargaša, Mgr. Janu Rubickú, a Adriána Pakana.      

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. Vo svojej informácii uviedol: 

- Prebehli pracovné stretnutia  so zástupcami mesta – oprava schodísk -  PČL, kpt. 

Jaroša, Benadova všetko bolo realizované zo strany mesta Košice, oprava schodísk -  

zastávka MHD Postupimská a Krosnianska realizované našou MČ, oprava schodísk - 

Krosnianska 1, Kurská 31 vzadu na parkovisku a pri MŠ Jaltská stredné schodisko – 

všetko je v pláne realizácie ešte tento rok. 

- Opravy chodníkov zo strany mesta Košice popri hlavnej ceste už prebehli, v týždni od  

24.09.2018 prebehnú opravy chodníkov popri čerpacej stanici Lukoil v smere na 

Buzuluckú ulicu, oprava chodníkov bude financovaná MČ z účelovej dotácie od mesta 

Košice a to Bašťovanského ulica a od Fábryho zastávky ku poliklinike Východ a tiež  

Adlerova ulica. 

- S predstaviteľmi magistrátu sa riešili projekty k novým svetelným bodom. Ich 

realizácia by mala byť v najbližších dňoch a to na Bielocerkevskej, Kurskej ulici a pri 

MHD zastávke na Fábryho ulici kde by mali byť umiestnené ponad prechod pre 

chodcov.  

- S námestníčkou riaditeľa Správy mestskej zelene Košice sa riešili rekonštrukcie 

detských ihrísk. Dokončené boli ihriská na Ovručskej a Charkovskej ulici, naopak 

musela sa demontovať preliezka na detskom ihrisku na Buzuluckej ulici, kde sa už 

z rozpočtu MČ použili aj financie na nákup 6 – uholníkovej zostavy  a zostavy so 

šmýkalkou – osadené budú začiatkom októbra, obnovené ihrisko je aj na Benadovej 

ulici , kde boli doplnené nové detské prvky. 

- So Správou mestskej zelene Košice sa tiež riešilo aj preloženie nevyužívaných lavičiek 

z lokality Krosnianskej ulice nad kostolom  na ulici Kurská a Buzulucká. 
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- Rokovania s  dopravným podnikom sa týkali opravy svetelných bodov, a tiež 

zavedenia priamej autobusovej dopravnej linky č. 17 zo  železničnej stanice na  

zastávku Lingov po 21 hodine. Táto požiadavka bola prezentovaná obyvateľmi 

Kurskej a Kalinovskej ulice. 

- S Okresným úradom Košice a  s poľovníckym združením Lovena sa prejednával 

mimoriadny odstrel diviakov v lokalite,  kde sa divé zvieratá nachádzajú a síce nad 

Ovručskou ulicou až po Konzervatórium Jozefa Adamoviča na Exnárovej ulici. 

- S námestníkom mesta Košice sa riešilo odovzdanie komunikácie na Hore medzi 

bytovými blokmi. 

- So zástupcami polície sa riešil odťah vrakov na ulici kpt.Jaroša 6, kde by sa mal odťah 

auta Ford - ka zrealizovať už v najbližších dňoch, s mestskou políciou, stanica Východ  

bude realizovaný kontrolný výjazd na Moňov potok a obhliadka chatrče medzi ulicami 

Kurská a Lidické nám. 

- S  Obvodným oddelením PZ Košice - DH sa riešili nelegálne umiestnené bannery na 

zábradlí pri zastávkach MHD a pri vstupe do podchodov, (v súčasnosti je už 

umiestnený oznam o zákaze umiestňovania s odkazom na zákon o cestnej premávke). 

- Rokovania prebehli aj s riaditeľmi jednotlivých škôl na začiatku školského roka, so 

zástupcami farností a organizáciami ktoré pôsobia na Furči napríklad so šachistami, 

ktorým bola predlžená nájomná zmluva.  

- Rovnako prebehli kontroly verejného osvetlenia, ale aj dohľad nad prácami 

financovanými  z  nášho rozpočtu a tiež sa vykonala kontrola kontajnerovísk v záujme 

zabezpečenia odstránenia chýb. 

- Realizované boli akcie, extrémny maratón organizovaný BK Furča, ďalej beh   

organizovaný Active Life, Family Sport day a otvorila sa nová grafity stena, tiež bola 

podaná informácia vo veci stretnutia s p. Labašom ohľadne  daného zámeru prenájmu 

pozemku pri poliklinike Východ z júnového miestneho zastupiteľstva. Miestny úrad 

pripravil písomne podmienky pre daný zámer koncom júla, zatiaľ ale spoločnosť  

nereagovala.  

 

      Rozprava v bode neodznela.  

    
Na rokovanie sa dostavil poslanec Eduard Valkovský.. 

 

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 aj 

s úlohami pre nasledujúce obdobie. Starosta MC zároveň upriamil pozornosť v najbližšom 
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období v súčinnosti s mestskou políciou Východ vykonať obhliadky Moňovho potoka a lokality 

pod Kurskou ulicou.   

  

Rozprava v bode neodznela. 

 

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. 6. 2018 do 31. 8. 2018, b) Správu o stave bezpečnostnej situácie  

v služobnom obvode Obvodného oddelenia PZ Košice – DH od  

1. 1. 2018 do 31. 8. 2018. 

Hlasovanie : za 11, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 6 

      Materiál bol predložený na rade  miestneho zastupiteľstva a obsahuje uznesenia prijaté na 

20 a 21. zasadnutí miestneho zastupiteľstva vrátane prerušeného bodu programu a to 

stanoviska MiÚ k prenájmu pozemku pri poliklinike Východ. 

 

     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 19.6. 2018 a 25.7.2018  

Hlasovanie : za 11,  proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 7 

     Písomný materiál o správe kontrolóra mestskej časti o vykonaných kontrolách v období od 

14. 06. 2018 do 13. 9. 2018 dostali poslanci pred rokovaním miestneho zastupiteľstva.    

     Vzhľadom na práceneschopnosť kontrolóra,  vyzval starosta mestskej časti poslancov, aby 

mu kládli otázky na kontrolóra, s tým že následne mu ich starosta predloží na vyjadrenie a ten  

bude mailom informovať o ich podnetoch resp. otázkach. 

 

     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 14. 6. 2018 do  

                     13. 9. 2018.                       

Hlasovanie : za 11, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené 
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K bodu 8 

Monitoring a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu MČ – DH za I.  

polrok 2018. 

Starosta uviedol, že plnenie za 1. polrok sa pohybuje v jednotlivých oblastiach na úrovni 

do 40%. Investičné položky z nášho rozpočtu boli fakturované koncom leta a preto plnenie 

v jednotlivých položkách je z uvedeného dôvodu nižšie. 

     

Uznesenie :   MiZ MČ Košice – DH  b e r i e   n a  v e d o m i e  Monitoring a hodnotenie 

finančného a programového plnenia rozpočtu MĆ – DH za I.  polrok 2018. 

 

Hlasovanie : za 11, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 9 

          Interpelácie neodzneli. 
 

 

K bodu 10 

      

V diskusii vystúpili : 

- Mgr. Repová, požiadala starostu mestskej časti, aby riešil oplotenie venčoviska pod 

Jaltskou ulicou. 

- Starosta MČ uviedol, že riešiť sa to bude v priebehu budúceho roka, po zapracovaní 

do budúcoročného rozpočtu, bude to ale už vecou nového vedenia MČ a novo 

zloženého miestneho zastupiteľstva.   

- Mgr. Repová, požiadala starostu MČ o riešenie parkovania pri zásobovacom vchode 

pred objektom MŠ Jaltská a upozornila na riešenie situácie pred obytnými domami, 

taktiež upozornila na sťaženú dopravu pred vjazdom vozidiel rýchlej zdravotnej 

služby k bytovým domom na ulici kpt.Jaroša 8 a 10. 

- Emil Kralovič  sa poďakoval starostovi mestskej časti za vybudované ihriská na 

Ovručskej ulici 2 a 4, zároveň upozornil na poškodený basketbalový kôš a jeho 

nutnosť opravy či výmeny, a tiež na osadenie zábradlia v zadnej časti živého plota 

smerujúceho pozdĺž ihriska, v neposlednom rade sa zaujímal aj o stav riešenia 

neporiadku v podchode Zupkova – Jaltská ulica. 

- Starosta MČ, uviedol, že podchod pri OC Torysa sa bude riešiť ešte v tomto 

kalendárnom roku. 

- Mgr. Tomáš Hargaš, požiadal starostu mestskej časti o opravu dvoch schodísk medzi 

garážami na Clementisovej ulici (opadaná povrchová úprava).  
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K bodu 11 

Po vyčerpaní programu rokovania 22. zasadnutia miestneho zastupiteľstva  sa  na 

konci volebného obdobia poďakovala poslankyňa Mgr. Rubická starostovi mestskej časti za 

prístup k poslancom,  rovnako sa vyjadrila aj na adresu zamestnancov Miestneho úradu. Po 

nej vystúpil starosta mestskej časti,  Mgr. Jozef Andrejčák, ktorý poďakoval prítomným za 

účasť, spoluprácu, zamestnancom za spoluprácu a zaželal všetkým kandidátom v blížiacich sa 

komunálnych voľbách veľa šťastia a rokovanie miestneho zastupiteľstva ukončil.  

 

 

 

 

Mgr. Jozef Andrejčák                                                                 PhDr. Peter Derevjaník, PhD. 

          starosta                                                                                      prednosta MiÚ 

 

  

overovatelia :  Mgr. Zuzana Repová 

                         

Ing. Matúš Sedlák  


