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Mestská časť Košice – Poľov 
 
 

 
 

Zápisnica  
 

z mimoriadneho 21.  zasadania MZ MČ Košice-Poľov konaného dňa  9.1.2014 
o 17.00 hod. 

 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
Zapísala : Mgr. Slávka Huljáková 
 
 
 
Program : 

1. Otvorenie – zistenie prítomnosti poslancov–určenie overovateľov a navrhovateľov MZ 
2. Návrh na doplnenie programu (navrhujú poslanci a starostka) 
3. Schválenie nájomnej zmluvy a budúcej kúpnej zmluvy 
3a) Schválenie prenájmu parcely pre p. Michala Olajoša 
3b) Poslanec Peter Ficery a jeho obsadenie v komisiách MZ 
4. Rôzne 
5. Záver 

 
 
 

1. O t v o r e n i e – zistenie prítomnosti poslancov a určenie overovateľov 
a navrhovateľov MZ  
Zasadanie otvorila a viedla Mgr. Mária Birošová – starostka MČ Košice-Poľov. V úvode 
privítala poslancov, p. kontrolóra a hostí na mimoriadnom zastupiteľstve MČ Poľov.  
Prečítala vzdanie sa mandátu poslanca Pavla Ondrejča, ktorý sa vzdal mandátu zo 
zdravotných dôvodov. Vyzvala náhradníka -  Petra Ficeryho, aby zložil sľub  na 
uvoľnený mandát poslanca MČ KE-Poľov. 

 Peter Ficeri slávnostne zložil sľub poslanca MČ KE-Poľov 
 
Staroska MČ na základe poradia navrhla navrhovateľov a overovateľov MZ. 
 
Za navrhovateľku  bol zvolená : Mgr. Lucia Gurbaľová 
 
Za overovateľov boli zvolení : Peter Ficery a Ing. Marek Výrostko 
 
 
    

      Hlasovanie :  za :  6  proti: 0     zdržal sa :0 



       Bolo prijaté uznesenie: 230 
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2. Návrh na doplnenie programu  
Poslanci súhlasili s programom  mimoriadneho rokovania miestneho zastupiteľstva a p,. 
starostka navrhla doplnenie programu  o : 

 bod  3a)  - schválenie prenájmu parcely pre Michala Olajoša 
 bod 3b – poslanec P. Ficery a jeho obsadenie v komisiách MZ         

Poslanci zobrali na vedomie sľúb náhradníka komunálnych volieb 2010 Petra Ficeryho 
na uvoľnený mandát poslanca  MČ KE-Poľov. 
          

      Hlasovanie :  za :  6  proti:   0   zdržal sa :0 
       Bolo prijaté uznesenie:231, 232 
 

3.   Schválenie nájomnej zmluvy a budúcej kúpnej zmluvy 
 Starostka MČ  tento bod uviedla - informovala  prítomných o výstavbe nájomných  
             bytov  a odovzdala  slovo  p. JUDr. Sokol, ktorá zmluvy  pripravovala,  aby oboznámila  
             poslancov a  prítomných so  zmluvami. Rozoberala a vysvetlila bod po bode. Potom  
            vyzvala  poslancov, aby svoje  -  ak majú nejaké -  otázky a nejasnosti    sa  pýtali, 
             aby sa vysvetlili  a ozrejmili.  Pani doktorka   otázky vysvetlila a uviedla, že ako právna  
            zástupkyňa  vypracovala korektné zmluvy, čo sa týka nájmu aj kúpy.       
 Starostka  odovzdala  slovo pánom majiteľom firmy  DOMING, ktorý  predstavili   
            svoju firmu.  
            
            Mestské zastupiteľstvo  chválilo uznesenie č. 233, ktoré nahrádza uznesenie č. 151 
              v  ktorom MZ súhlasí s výstavbou 2x16 nájomných bytov – blok A,B s tech. vybav. 
             Tiež v tomto bode zastupiteľstvo schválilo  uznesenie č. 234, ktoré upravuje uznesenie  
            č.152.  
        
                 Hlasovanie :  za :  5  proti:   0   zdržal sa : 1 (Gurbaľová) 
       Bolo prijaté uznesenie: 233,234 

 
 

3a) Schválenie prenájmu parcely pre p. Michala Olajoša 
 
 MZ súhlasilo s prenájmom časti parcely č. 829/505 pre nájomcu Michala Olajoša  
       s manželkou  na ul.   Pažitná s nájomnou cenou 10% z predajnej ceny pozemku. 

 
      Hlasovanie :  za :  6  proti:   0   zdržal sa :0 
       Bolo prijaté uznesenie: 235 
      
 

3b) Poslanec Peter Ficery a jeho obsadenie v komisiách MZ 
 
 MZ schválilo, aby poslanec p. Peter Ficery, ktorý nastúpil ako náhradník za poslanca p.  
      Ondrejča pracoval v týchto komisiách, v ktorých pracoval p. Ondrejčo. 

 
       
      Hlasovanie :  za :  6  proti:   0   zdržal sa :0 
       Bolo prijaté uznesenie: 236 



 
 
 
    

 
3. Rôzne 
p. starostka vysvetlila, prečo na uvoľnený mandát nenastúpil p. Jaroslav Ficeri. 
 
p. M. Výrostková – chcem povedať, že skupina ľudí sa chce pomstiť  starostke. 
Nie každý má na dom, tak prečo nepomôcť mladým. Tiež predtým bojovali proti domu 
smútku, ale keď už stojí, tak je v poriadku. Musím spomenúť p. Raábovú, ktorej skutočne 
záležalo na tom, aby ľuďom pomohla. Bol to človek s veľkým „Č“.  
 
p. Múdry S. 
Nikto sa o bytoch nevyjadroval, pred odvolaním sme boli za Tebou a chceli sme 400 W. 
Najvážnejšia vec je, že sme Košičania, stále sme MČ. Keď bloky postaví firma, neviem 
potom aký bude problém. Ešte sa chcem opýtať, či každý dostal pozvánku na dnešné 
zasadnutie, keď je tu toľko ľudí.  Prečo nechcete ísť do mesta bývať  do bytov?  Položil 
otázky,  ani nie otázku ale  „výsmech“   mladým.  Mladí – záujemcovia veľmi taktne, aj keď 
otázka pána Múdreho bola na nich netaktná až hlúpa-  odpovedali, že chcú jednoducho bývať 
v Poľove, a nie každý má pozemok na stavbu RD, nie každý má na to finančné zdroje.   
 

 
4.      Z á v e r  

Pani starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a pozornosť a ukončila 
stretnutie zasadnutia. 
 
 
   

                            Mgr. Mária Birošová 
                   starostka MČ Košice – Poľov 
 
 
 
 
 
 

Za overovateľov: 
Ing. Marek Výrostko  : 
Peter Ficery : 

  


