
V Košiciach – Poľove, 

Dňa: 15.12.2014 

Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadania MZ MČ Košice – Poľov 

konaného dňa 15.12.2014 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

program:    1. Hymna Slovenskej republiky 

                  2. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia 

                  3. Určenie zapisovateľa 

                  4. Správa o výsledkoch volieb  

                  5. Odovzdanie osvedčenia novozvolenému starostovi 

                  6. Zloženie sľubu novozvoleného starostu 

                  7. Odovzdanie osvedčenia novozvoleným poslancom 

                  8. Zloženie sľubu novozvolených poslancov 

                  9. Vystúpenie novozvoleného starostu 

                1 . Určenie platu starostu 

                2.  Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu a komisie na  

                      prešetrovanie sťažností na orgány samosprávy 

                3.  Zriadenie ďalších komisií a voľba ich predsedov a členov 

                4.  Schválenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku 

                5.  Zvolenie poslanca na zastupovanie starostu 

                6.  Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva na zvolanie miestneho  

                      zastupiteľstva 

 

1. Ustanovujúce zastupiteľstvo MČ Košice – Poľov sa začalo hymnou Slovenskej 

republiky. 

2. Ustanovujúce zastupiteľstvo otvorila starostka MČ Košice – Poľov, Mgr. Mária 

Birošová, privítala prítomných a predniesla príhovor, týkajúci sa jej činnosti počas 

predchádzajúcich troch volebných období.  

3. Za zapisovateľa ustanovujúceho MZ MČ Košice  Poľov bola určená Ňulasiová 

Eleonóra – pracovníčka MČ Košice – Poľov. 

4. – 9. Slova sa ujala predsedníčka Miestnej volebnej komisie na vykonanie volieb do 

orgánov samosprávy obcí r. 2014, pani Mária Barnová - predniesla správu 

o výsledkoch volieb v MČ Košice – Poľov, zablahoželala novozvoleným 

predstaviteľom obce a odovzdala im osvedčenia o zvolení. 

      Novozvolený starosta Ing. Ladislav Brada zložil zákonom predpísaný sľub a následne       

            zložili zákonom predpísaný sľub novozvolení poslanci. Sľub za novozvolených  

      poslancov  prečítala Mgr. Lucia Gurbáľová.  

      Starosta MČ Košice – Poľov, Ing. Ladislav Brada určil členov mandátovej komisie:  

      Mgr. Luciu Gurbáľovú, Lukáša Čonku a Ing. Mareka Výrostku, 

      určil navrhovateľa ustanovujúceho zasadnutia : Ing. Mareka Výrostku 

     a overovateľov zápisnice : Ing. Stanislava Múdreho a Mgr. Luciu Gurbáľovú.      

     Po zložení sľubu, novozvolený starosta vystúpil so slávnostným  príhovorom  

     k prítomným poslancom a hosťom z radov občanov MČ Košice - Poľov. 

     Nakoľko MZ MČ Košice – Poľov bolo uznášaniaschopné, miestni poslanci schválili  

     uznesenie č.1/2014                                    hlasovaním : za: 5     proti: 0    zdržal sa: 0 

 

 



1. Určenie platu starostu 

Starostovi MČ Košice – Poľov  bol určený plat  v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 

Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom MZ a to súčinom priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve  vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za 

rok 2013 a násobku ( podľa § 4 ods. 1) koeficientu 1,98, zvýšený o 44 % s účinnosťou 

odo dňa zloženia sľubu t.j. 15.12.2014 

  uznesenie č.2/2014                                    hlasovanie : za: 5     proti: 0    zdržal sa: 0 

 

 2.-3. Zriadenie komisií 

        Nakoľko hlasovanie vo veciach personálnych otázok podlieha tajnému hlasovaniu,     

        starosta MČ Košice – Poľov, Ing. Ladislav Brada navrhol verejné hlasovanie vo veciach  

        voľby predsedov komisií 

                                                                         hlasovanie : za : 5   proti : 0       zdržal sa : 0 

        Následne boli schválené a vytvorené komisie, ktoré budú pracovať pri MZ MČ Košice –  

        Poľov v tomto členení a obsadení:                      

        uznesenie č. 3/2014 s nasledovným hlasovaním: 

               - Komisia na ochranu verejného záujmu a   

      prešetrovania sťažností na orgány samosprávy 

                     - Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských aktivít  

                     - Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie                 

                     - Komisia pre kultúru, vzdelávanie a sociálne služby 

                     - Komisia pre mládež, šport a voľný čas 

                     - Komisia pre verejný poriadok 

a) Komisia na ochranu verejného záujmu a prešetrovania sťažností na orgány  

    samosprávy 

    predseda komisie: Ing. Múdry Stanislav                                  

    členovia komisie: Čonka Lukáš  

                                 Mgr. Gurbáľová Lucia 

                                 Lacko Roland 

                                 Ing. Výrostko Marek                                   

Hlasovanie: za:    4                  proti:  0                  zdržal sa:1  

                                                                                                (Ing. Stanislav Múdry) 

b) Komisia  finančná, správy majetku a podnikateľských aktivít 

    predseda komisie: Lacko Roland 

    členovia komisie:  Čonka Lukáš  

                                 Mgr. Gurbáľová Lucia 

                                 Ing. Múdry Stanislav 

                                 Ing. Marek Výrostko   

Hlasovanie: za:   4                   proti: 0                   zdržal sa: 1 

                                                                                                 (Roland Lacko) 

c) Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie 

    predseda komisie: Ing. Múdry Stanislav 

    členovia komisie:  Čonka Lukáš  

                                 Mgr. Gurbáľová Lucia 

                                 Lacko Roland 

                                 Ing. Výrostko Marek  

                 Hlasovanie: za:    4                proti:  0                  zdržal sa:  1 

                                                                                                (Ing. Stanislav Múdry) 

d) Komisia kultúry, vzdelávania a sociálnych služieb 



    predseda komisie:Mgr. Lucia Gurbáľová 

    členovia komisie: Čonka Lukáš  

                                 Lacko Roland 

                                 Ing. Múdry Stanislav 

                                 Ing. Výrostko Marek    

 Hlasovanie: za:   4                  proti:   0                 zdržal sa:  1 

                                                                                                 (Mgr. Lucia Gurbáľová)         

e) Komisia pre mládež, šport a voľný čas 

    predseda komisie: Lukáš Čonka 

    členovia komisie: Mgr.Gurbáľová Lucia  

                                 Lacko Roland 

                                 Ing. Stanislav Múdry 

                                 Ing. Výrostko Marek   

                   Hlasovanie: za: 4                     proti:  0                  zdržal sa:  1 

                                                                                                 (Lukáš Čonka) 

f) Komisia pre verejný poriadok 

    predseda komisie:Lacko Roland 

    členovia komisie  Čonka Lukáš  

                                 Mgr. Gurbáľová Lucia 

                                 Ing. Múdry Stanislav 

                                 Ing. Marek Výrostko   

Hlasovanie: za: 4                     proti:  0                  zdržal sa:  1 

                                                                                                 (Lacko Roland) 

   4. Schválenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku 

       Odstupujúca starostka Mgr. Mária Birošová predložila žiadosť na preplatenie dovolenky  

       za kalendárny rok 2014 v počte 22 dní. Poslanci schválili náhradu platu v celkovej výške  

       22 dní. 

       uznesenie č.4/2014                                    hlasovaním : za: 5     proti: 0    zdržal sa: 0 

   5. Zvolenie poslanca na zastupovanie starostu  

       Na návrh starostu MČ Košice – Poľov, Ing. Ladislava Bradu bol určený na zastupovanie  

       starostu MČ Košice – Poľov :  Roland Lacko 

       uznesenie č.5/2014                        hlasovaním : za: 4        proti: 0        zdržal sa: 1 

                                                                                                                     ( Roland Lacko) 

   6. Poverenie poslanca MZ na zvolanie MZ 

 Starosta MČ Košice – Poľov navrhol Mgr. Luciu Gurbáľovú na poslanca povereného 

zvolávaním a vedením zasadnutí MZ MČ Košice – Poľov v prípadoch podľa § 12 ods. 2 

prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1991 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

       uznesenie č.6/2014                 hlasovaním : za: 4        proti: 0        zdržal sa: 1 

                                                                                                               ( Mgr. Lucia Gurbáľová) 

     Nakoľko bol vyčerpaný program ustanovujúceho zastupiteľstva, starosta MČ Košice – 

Poľov, Ing. Ladislav Brada vyzval prítomných k diskusii. Do diskusie sa neprihlásil nikto 

z prítomných  a tak bolo ustanovujúce zastupiteľstvo vyhlásené za ukončené. 

 

 

Overovatelia: Mgr. Lucia Gurbáľová                                   

                 Ing. Stanislav Múdry                                

                                                                                                 Ing. Ladislav Brada 

Zapísala: Ňulasiová Eleonóra                                            starosta MČ Košice - Poľov 


