
 

Kontrolór Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov 

 

Správa 

o kontrole plnenia uznesení  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-DH  zo  dňa 

04.03.2019. 

Na 1. zasadnutí MiZ MČ Košice – DH , ktoré sa konalo dňa 04.03.2019, bolo prijatých 12 

uznesení od č. 5/2019 po č. 16/2019.  

  

Uznesením č. 5/2019 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje predložený návrh programu 

rokovania 1.zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov bez pripomienok. 

Uznesením č. 6/2019 MiZ MČ Košice – DH volí overovateľov zápisnice. 

Uznesením č. 7/2019 MiZ MČ Košice – DH volí návrhovú komisiu. 

Uznesením č. 8/2019 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. 9/2019 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie: 

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

obdobie od  01.10.2018 do  31.01.2019, 

 

b) Správu o stave bezpečnostnej situácie v služobnom obvode Obvodného 

oddelenia PZ Košice – DH od 01.01.2019 do  20.02.2019. 

 

Uznesením č. 10/2019 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie Správu o kontrole 

plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov zo dňa 18.09.2018 a 04.12.2018. 

 

Uznesením č. 11/2019 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie Správu o výsledkoch 

kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – DH za obdobie od 13.09.2018 do       

25.02. 2019. 

Uznesením č. 12/2019 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje Plán kontrolnej činnosti 

kontrolóra mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na I. polrok 2019. 

Uznesením č. 13/2019 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie Správu o kontrolnej 

činnosti kontrolóra mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za rok 2018. 

 

 



 

Uznesením č. 14/2019 MiZ MČ Košice – DH : 

a) schvaľuje                                                                                                               

Finančný a programový rozpočet mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 

2019. 

b) berie na vedomie                                                                                                

Finančný a programový rozpočet na roky 2020 a 2021.    

     

Uznesením č. 15/2019 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje prevod majetku:  

1. detské ihrisko na  ulici Povstania českého ľudu č. 28-34, vybudované na pozemku  

s parcelným číslom 1968/3 v katastrálnom území Furča, ktoré je vo vlastníctve 

mesta Košice, realizované 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,  

2. detské ihrisko na ulici Buzulucká č. 8, vybudované na pozemku  s parcelným 

číslom 2602 v katastrálnom území Furča, ktoré je vo vlastníctve mesta Košice, 

realizované 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,  

3. detské ihrisko na  Lidickom námestí č. 9-11, vybudované na pozemku  

s parcelným číslom 2213 v katastrálnom území Furča, ktoré je vo vlastníctve 

mesta Košice, realizované 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.  

Uznesením č. 16/2019 MiZ MČ Košice – DH MiZ MČ Košice – DH 

a) volí      

1. za členov finančnej komisie , neposlancov :Tomáš Tarajčák , 

2. za členov komisie na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a 

výstavby, neposlancov : Ján Bendžala, Georgi Svetozarov, Matilda Soltészová, 

Peter Polačko, 

3. za členov komisie sociálnej, kultúry a športu, neposlancov : Iveta Varadzinová, 

Radovan Ivan, 

b) schvaľuje 

dodatok č.1, k Zásadám odmeňovania  poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Košice – Dargovských hrdinov za výkon funkcie zo dňa 01.12.2014,a                   

odporúča starostovi pri rozhodovaní o výške odmeny jeho zástupcu dbať na efektívne 

využívanie finančných prostriedkov mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov tak, 

aby odmena zástupcu starostu nepresiahla 1% z platu starostu,   

 



 

c) splnomocňuje 

starostu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na vydanie úplného znenia  Zásad 

odmeňovania  poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice  

Dargovských hrdinov za výkon funkcie zo dňa 01.12.2014, so zapracovaním 

schválených zmien a doplnení, 

d) schvaľuje  

dodatok č.1, Rokovacieho poriadku  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – 

Dargovských hrdinov zo dňa 22.05.2018, podľa predloženého návrhu, 

e) splnomocňuje 

starostu mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov na vydanie úplného znenia       

rokovacieho poriadku so zapracovaním schválených zmien a doplnení. 

Kontrolou plnenia prijatých uznesení neboli zistené nesplnené úlohy. 

 

 

 

V Košiciach dňa 29.04.2019 

 

 

                                                                                  Ing. Mgr. Martin Farkašovský  

                                                                            kontrolór mestskej časti     


