
 
 

Mestská časť Košice – Poľov 
 
 

 
 

Zápisnica  
 

z 22. zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 18.2.2014 o 17.30 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. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 
3a) Vyhodnotenie dotazníka + prezentácia zástupcu f. HLAS SABINOV 
4. Informácie   o činnosti starostky od ostatného zastupiteľstva  - informuje starostka 

MČ 
5. Založenie majetku MČ v prospech ŠFRB 
6. Zrušenie nájomných zmlúv, resp. zníženie nájmu reklamných agentúram 
7. VZN o vymedzení miest na výlep plagátov počas volebnej kampane 
8. Informácie o pripravovanom PHSR mesta Košice na roky 2014-2020 
9. Rôzne- kultúrne podujatia 
10. 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 a p. kontrolóra Ing. Jaroslava Hospodára  na 22. riadnom 
zastupiteľstve MČ Poľov.  
Navrhla navrhovateľov a overovateľov MZ.   
Za overovateľov  boli zvolení : Roland Lacko, Peter Mitrík 
za navrhovateľa  bol  zvolení : Ing. Marek Výrostko 
 

      Hlasovanie : za : 7     proti: 0   zdržal sa:  0  
       Bolo prijaté uznesenie č. 237 
 
 

2. Návrh na doplnenie programu a jeho schválenie 
Poslanci súhlasili s programom  22. riadneho rokovania miestneho zastupiteľstva a p. 
starostka navrhla doplniť program o : 

 bod 3a) Vyhodnotenie dotazníka + prezentácia zástupcu f. HLAS SABINOV 
 
      Hlasovanie : za:   7  proti: 0     zdržal sa :0 



       Bolo prijaté uznesenie č. 238 
 

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 
Starostka MČ konštatovala, že uznesenia z riadneho zastupiteľstva MZ MČ Poľov sa 
splnili, resp. sa plnia podľa plánu. 

       Hlasovanie : za:  7 proti:0 zdržal sa:0 
       Bolo prijaté uznesenie: č. 239 
 

3a) Vyhodnotenie dotazníka + prezentácia zástupcu f. HLAS SABINOV 
       p. starostka privítala p.Ing. Makaru, ktorí urobil krátku prezentáciu ako sa dajú posielať   
       oznamy občanom cez SMS a mail.  
 
4. Informácie   o činnosti starostky od ostatného zastupiteľstva   
 

p. starostka informovala, že  
7.1.2014 zasadala finančná komisia 
23.1.2014 zasadala finančná komisia so športovcami 
12.2.2014 zasadali predsedovia komisií finančnej, výstavby, kultúry 
13.1.2014 – vyhodnotili sme súťaž na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby 
IBV Poľov – Východ- Prístupová komunikácia a IS – zmluva je už zverejnená na stránke 
15.1.2014 – bolo pracovné stretnutie ÚP a R a min. práce SV a rodiny ohľadom nového 
zákona o zamestnávaní občanov registrovaných na ÚP, ktoré sú v hmotnej núdzi 
16.1.2014 – bolo zahájenie nového roku v košickej radnici za prítomnosti vedenia mesta 
Pracovné stretnutia na majetkovom oddelení, stavebnom úrade, špeciálnom stavebnom 
úrade, odbore školstva mesta Košice, ÚHA, na odbore CO ale aj na KSK a okresnom 
úrade 
Pracovné stretnutie som uskutočnila aj s architektom Malinovským, ktorý pripravuje 
štúdie zón Pažiť a Studienky a tiež pripravuje návrh  (malej) štúdie  úprava parku pred 
KD. 
Pripravuje sa návrh  rozpočtu na osadenie odtokového žľabu na novú ulicu Nad 
záhradami a pripravuje sa rozpočet a prekrytie aspoň časti rigola Sklepárska 
Stretnutie v Moldave n/B. s rezbárom Lukáčom, zhotovená socha by sa doviezla už do 
Poľova, taktiež sa pripravuje osadenie urnovej steny pred cintorín – oslovíme rozhlasom 
ešte občanov, aby sme uzatvorili zoznam tých občanov, ktorí padli v I. a II. sv. vojne., 
aby sa zhotovila pamätná tabuľa pre týchto padlých vojakov – Poľovčanov 
S poslancami sme absolvovali malú exkurziu v Mokranciach, kde sme boli pozrieť na 
bioelektráreň a aj kogeneračnú  elektráreň,  krátke stretnutie sme mali a p. starostkou 
Mokraniec. Zastupiteľstvo sme mali naplánované trocha neskôr, ale 12.2. bolo pracovné 
stretnutie na MMK ohľadom PHSR mesta Košice, pre krátkosť času , keďže MČ má 
odovzdať na mesto Košice tieto návrhy do 28.2 – poslanci majú materiály k dispozícii, ja 
očakávam Vaše návrhy do 24.2. 
Pracovné stretnutie – ochranári a VsE + MČ, preloženie bocianieho hniezdiska ku 
bytovke na Sadovníckej ul.  
Poslanci obdržali časový plán rokovaní miestneho zastupiteľstva, je k dispozícii na 
nástenke a na stránke MČ – zastupiteľstva MČ sú stále po mestskom zastupiteľstve 
Uskutočnila sa rada starostov MK a aj RZMK 
Mestské zastupiteľstvo sa konalo 10.2.- je schválený rozpočet mesta – obsahom rozpočtu 
sú aj dotácie mesta pre MČ , malé MČ – 10.000 EUR, veľké 30.000 EUR, úpravu 
rozpočtu pripravíme na nasledujúce zastupiteľstvo. 
 

       Hlasovanie : za:  7 proti:0 zdržal sa:0 
       Bolo prijaté uznesenie: č.240 
 



5. Založenie majetku MČ v prospech ŠFRB SR 
MZ súhlasilo so založením nehnuteľného majetku v prospech ŠFRB SR, t.j. kultúrny 
dom a budovu telocvične – na základe znaleckých posudkov ako vinkuláciu do doby 
kolaudácie nájomných bytov 

                Hlasovanie : za:  5 proti: 2  zdržal sa:0 
              Bolo prijaté uznesenie: č. 241 

 
6. Zrušenie nájomných zmlúv, resp. zníženie nájmu reklamným agentúram 

MZ poverilo starostku, aby jednala s konateľmi reklamných agentúr, aby udržali 
reklamné tabule v našej MČ  a doriešila úľavy na nájomnom – podľa vzájomných 
ústupkov. 

       Hlasovanie : za:  6 proti:0 zdržal sa:1 
       Bolo prijaté uznesenie: č. 242 
 

7. VZN o vymedzení miest na výlep plagátov počas volebnej kampane 
MZ schválilo VZN č. 1/2014 o vymedzení miest na výlep plagátov počas volebnej 
kampane. 

       Hlasovanie : za:  7 proti:0 zdržal sa:0 
       Bolo prijaté uznesenie: č. 243 
 

8. Informácie o pripravovanom PHSR mesta Košice na roky 2014 – 2020 
 

MZ zobralo na vedomie Informácie o pripravovanom PHSR mesta Košice na roky 2014 
– 2020 a poslanci MČ majú predložiť svoje návrhy rozvojových aktivít do 
pripravovaného PHSR do 24.2.2014.  

       Hlasovanie : za:  7 proti:0 zdržal sa:0 
       Bolo prijaté uznesenie: č. 244 
 

9. Rôzne  
 
      kultúrne podujatia v MČ Košice – Poľov na rok 2014 

 Február ...................................22.2................fašiangová zábava 
 Marec – apríl ..........................19.3...............ATV – rastliny pre zdravie 
              26.3...............ATV – rastliny a ich ošetrovanie 
                2.4...............ATV – netradičné plodiny + vrubľovanie 
     (prednáša Ing. R. Gregorek) 
 Máj..........................................10.5. ...............zájazd Osvienčim-Krakov + soľná 
jaskyňa 
 Jún...........................................14.6... ............ deň Poľova – deň detí – deň otcov 
              27.6. ............... záver školského roku – vatra 
 Júl...........................................10.7..................Levoča – senior púť 
              15.7..................kúpalisko Maďarsko 
 August....................................15.8...................kúpalisko Maďarsko 
 September...............................13.9................. futbalisti + mladí + turistický oddiel 
  
       (Vysoké Tatry) 
               21.9...................šarkaniáda 
               28.9.................. odpust sv. Michala 

Október....................................26.10................ .úcta k starším 
                zvyky na valaľe 
November.................................2.11.................. pamätník padlým v I.-II. sv. vojne 

                   urnová stena 
 



 
p. starostka  predložila poslancom  prospekty ohľadne urnovej steny, ktorá 
bude umiestnená pred domom smútku. 
Pani Starostka dala slovo poslancom : 
 
p. poslanec Ing. Brada 
- keďže som v rade školy, oslovili ma rodičia detí, že v MŠ ide o šikanovanie detí zo 
strany učiteľky. 
p. starostka  
Tak toto počujem po prvýkrát a vyzvala p. učiteľku Višnickú, aby sa k tomu vyjadrila. 
p. učiteľka Višnická oznámila, že dnes boli mamičky za riaditeľkou všetko sa už  rieši.  
p. starostka  uviedla, že ešte dnes sa spojí  s p. riaditeľkou MŠ. 
p. poslanec Ing. Brada 
- oslovil ma p. Eduard Pištej, že bol mu oddialený vklad do katastra, ako je to s týmto 
vkladom? 
p. starostka  
Na každú predzáhradku musí byť  spracovaný znalecký posudok podľa nového zákona. 
Doteraz bolo predaných  98 predzáhradok.  
p. Pištej najprv zaplatil kolok v  neúplnej hodnote, preto mu po prvýkrát bol oddialený 
vklad,  nemal úplné doklady. Spoločne to riešime a určite sa to čoskoro dorieši  
p. poslanec Ing. Brada 
ako je to s ROEP-kou. Chcel by som nejakú správu. 
p. starostka 
ROEP-ka je u nás skončená – pripomienkovanie na MČ bolo ukončené ešte 
v predchádzajúcom volebnom období . Ak chce niekto pripomienkovať, tak už len cez 
katastrálny úrad.  
p. poslanec Ing. Brada 
-dozvedel som sa z médií informácie ohľadne našej MČ. Nie je mi jasné, čo to píšu 
média. 
Preto by som chcel protokol z kontroly NKÚ a správu, ktorá odchádzala z MČ.  
p. starostka 
NKÚ u nás urobila kontrolu ešte v roku v r.2012 vytknuté nedostatky boli zahrnuté 
v opatreniach na odstránenie  a boli aj  odstránené.  
p. poslanec Ing. Brada 
- minulý rok bolo verejné zhromaždenie. Je podpísaná zmluva s Vsl. distribučnou? Ide 
hlavne o to, či začali stretnutia s vlastníkmi pozemkov? 
p. starostka 
- keď bude právoplatné SP, spojím sa  s Vých. distribučnou a doriešime ďalší postup. 
Pripravujú sa štúdie na územné zóny. Pripravujú sa  projekty na kanál, vodu, plyn na 
novú zónu IBV–nad Sadovníckou ulicou. ÚR by malo byť do konca júna,SP do 09/2014.  
p. poslankyňa Mgr. Gurbaľová 
- chcela by som sa vrátiť k bodu 4, keď sa bude niečo diať, chcem, aby o tom boli 
informovaní všetci poslanci a všetky komisie 
p. starostka 
- v poriadku, ja budem veľmi rada ak poslanci budú pracovať v tých komisiách v ktorých 
majú pracovať,  čo sa týka plánu aktivít zostavovali sme ich podľa predchádzajúceho 
roku,  vieme aká je finančná situácia  - vo všeobecnosti všade, a nemôžeme plánovať 
aktivity, ktoré nie sú kryté finančnými prostriedkami. Ja som toho názoru, aby sa 
uskutočňovali  kultúrno-športové aktivity no vyšší dôraz dávam na aktivity resp. akcie 



ktoré majú vyššiu pridanú hodnotu  t.j.  chodníky,  spracovanie projektov  zón, či 
výstavba chodníka a IS.   
Ešte chcem podotknúť, že každá komisia má iné poslanie, a dobre by bolo keby 
poniektoré robili aspoň to čo majú robiť. 
  
Dotazy občanov: 
- p. Pirošková 
 - chcem sa spýtať, prečo p. kontrolór neprišiel na chyby, ktoré našiel NKÚ? Aké 
stanovisko k tomu zaujme. Nedostala som ani odpoveď na list. Chcem odpoveď do 
pondelka od p. kontrolóra a p. starostky. 
p. Ing. Múdry 
- p. starostka mala si osloviť ľudí, neoslovila si. Nedozvedeli sme sa nič. 
Trafostanica bude slúžiť iba pre nájomné byty, je to vážna vec. 
p. starostka 
Toto sme už viackrát počuli, trafostanica je pre budúci rozvoj. Podmienky  
určuje Vsl. distribučná, nie ja. 
p. Pačaiová 
 - čo robíte  pre MČ  vy, a čo chceme urobiť do budúcna. 
p. Pištejová 
- chcem sa opýtať, či môže niekto vstúpiť bez povolenia na cudzí pozemok? 
p. Lacko 
- chcem sa opýtať, či budeš stavať cestu? 
p. starostka 
-  to čo som už x-krát vysvetlila nebudem  opäkovať, ale keď prídete na úrad pán Lacko, 
určite Vám to ešte raz vysvetlím aj s patričnými  argumentmi či písomnosťami 
p. Kohút 
- pýtal sa ohľadom toho, že keď firmy vykonajú práce, kto bude po nich opravovať, 
chcel povedať, že  mriežka na cestnom priepuste na ul. Kameničná sa stále uvoľňuje. 
- p. starostka  
p. Kohút,  veľa vecí sa pýtate   cez telefón ( alebo Vaša manželka), aký problém je 
zavolať na úrad  a povedať „starostka toto a toto sa pokazilo“ nie je takýto spôsob  lepší 
ako doslova  „brechot na zastupiteľstvách?“ určite  sa pozriem  na to a dáme to opraviť   
 
  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: 
p.  Peter Mitrik 
p.  Roland Lacko 
 
 


