
Mestská časť Košice – Poľov, Dolina 2, 040 15 Košice 
 

Z á p i s n i c a  
Z 9. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Poľov zo dňa 28.4.2016 
 
Prítomní:  -  Ing. Ladislav Brada – starosta MČ Košice - Poľov 

 -   poslanci miestneho zastupiteľstva – viď prezenčná listina 
     -   občania mestskej časti – viď prezenčná listina 

Program:. 
1. Otvorenie rokovania. 
2. Určenie zapisovateľky, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 
3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva. 
4. Kontrola plnenia uznesení. 
5. Správa o činnosti starostu MČ od posledného rokovania miestneho zastupiteľstva. 
6. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 4/2015. 
7. Prerokovanie žiadosti o predĺženie vodovodu na Kameničnej ulici. 
8. Realizácia územného plánu zóny – Pažiť- Urbariátom Poľov, pozemkové spoločenstvo. 
9. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015. 
10. Interpelácie poslancov . 
11. Záver. 
 
 
1. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva (ďalej MZ) otvoril a viedol starosta Ing. Ladislav 

Brada. Uviedol, že sú prítomní všetci poslanci a rokovanie miestneho zastupiteľstva je 
uznášaniaschopné. 

 
2. Starosta určil za zapisovateľku Ing. Marcelu Vojtaškovú, návrhovú komisiu: Mgr. Lucia 

Gurbáľová a Ing. Stanislav Múdry, overovateľov zápisnice: Ing. Marek Výrostko a Lukáš 
Čonka.        

hlasovanie: za 5 poslanci  0  proti  0  zdržal sa 
 

3. Program rokovania miestneho zastupiteľstva predniesol starosta MČ Košice – Poľov 
a z rokovania stiahol bod č.7: Žiadosť o predĺženie vodovodu na Kameničnej ulici 

hlasovanie: za 5 poslanci  0  proti  0  zdržal sa 
 
4. Starosta vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ a skonštatoval, že 

všetky uznesenia prijaté na rokovaniach MZ Košice – Poľov dňa 18.12.2015 a 8.3.2016 
boli splnené. 

hlasovanie: za 5 poslanci  0  proti  0  zdržal sa 
 

5. Starosta MČ Ing. Ladislav Brada podal informácie o svojej činnosti od 7.rokovania MZ, 
ktoré sa konalo 18.12.2015: 
Čo sa týka nášho rozpočtu - 7. januára 2016 MČ dostala list od mesta Košice, že účelový 
príspevok na verejnoprospešné služby v roku 2016 vo výške 10 000,-€ je krátený o 8 601,-
€, t.j. dostaneme 1 399,-€ na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí účelových 
finančných prostriedkov na vybudovanie a predĺženie plynovodu v súvislosti s výstavbou 
nájomných bytov. Ďalej je pridelených 5 000,-€ na športové aktivity. Finančné 
prostriedky na športové akcie budú poskytnuté na základe žiadosti. V tomto roku prvýkrát 
môže MČ požiadať mesto Košice o 50% z dane za psa, ktoré vyberá mesto Košice. 



15.januára 2016 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva kvôli 
redukcii mestských častí. Referendum odsúhlasené nebolo a celé konanie ohľadom 
redukcie MČ je odložené. 
Bola nahlásená poistná udalosť, ktorá nastala 30.januára 2016. Došlo k pretrhnutiu 
výmenníka tepla na vykurovacom telese, k zaplaveniu kuchynky, bola poškodená 
maľovka v sále aj v kuchynke. Kotol je už opravený, maľovanie sa urobí svojpomocne – 
na základe Dohody o vykonaní práce s p. Bučkom, je potrebné ešte vyčísliť náklady na 
materiál  a práce. 
Čo sa týka žiadosti p. Mitríkovej o ochrane jej pozemku pred vodami, ktoré sa zlievajú 
z polí na hranici jej pozemku medzi Krausovými a Mitríkovými: Niekedy v minulosti bol 
tam rigol, kde sa hromadila voda z polí a odvádzala sa na Sadovnícku ulicu. Tým, že sa 
tam postavili rodinné domy, potok nebol zakreslený na mape, došlo k ohradeniu 
pozemkov. Posledný, kto potok prehradil, je p.Kraus. P.Mitrik súhlasil s oplotením 
pozemku a výstavbou RD. P.Kraus je ochotný podieľať sa na vybudovaní spoločnej ryhy 
a MČ zabezpečí prevod vody cez vozovku na ulici Sadovnícka. 
Od začiatku tohto roka platí nový zákon č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Je 
spracovaný plán finančnej kontroly. Potrebné je ho ešte prispôsobiť na počet 
zamestnancov, ktorí pracujú na MČ. 
Na začiatku roka p. Pethöová nastúpila na materskú dovolenku. Bolo vyhlásené výberové 
konanie, na ktoré reagovala iba p.Vojtašková. Tá nemá trvalý pracovný pomer, je 
zamestnaná na dobu určitú na zastupovanie p. Pethöovej počas materskej a rodičovskej 
dovolenky. 
MČ dostala vzor na vybudovanie jednoduchých úkrytov. Posledný platný projekt je z roku 
1987. Je potrebné vytvoriť nový projekt a oboznámiť s ním obyvateľov MČ. 
Od 1.januára 2016 nadobudla platnosť Vyhláška č.410/2015 Ministerstva vnútra SR 
o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu. 
Školenie sa uskutočnilo koncom marca, zúčastnila sa na ňom p. Kosturková. Je potrebné 
prepracovať všetky registratúrne značky, doby uloženia, skartačné znaky. Každá jedna 
písomnosť musí mať svoju kategorizáciu. Staré dokumenty pred vyradením je potrebné 
spísať a poslať spolu so žiadosťou o skartáciu na adresu Štátneho archívu v Košiciach. 
Uskutočnilo sa zasadnutie Regionálneho združenia mesta Košice, kde bol hosťom 
výkonný podpredseda ZMOSu Ing. Milan Muška, ktorý prezentoval výstupy z rady 
ZMOSu, ktorá sa konala 17. februára 2016 na Štrbskom plese. 
MČ dostala od SPP,a.s. výzvu ohľadom lokality Kamenica, kde v roku 2010 boli 
stanovené technické podmienky predĺženia plynovej vetvy v súvislosti s výstavbou 
nájomných bytov. Z našej strany nie sú splnené technické podmienky ohľadom naplnenia 
odbernej kapacity. V rozpočte je umŕtvená investícia v súvislosti s výstavbou nájomných 
bytov vo výške 81 000,-€ ( na vybudovanie plynovodu, projekty, geologický prieskum,...). 
V súčasnej dobe máme možnosť ísť do výstavby nájomných bytov, resp. nájomných 
rodinných domov, pretože Štátny fond rozvoja bývania poskytuje bezúročný úver so 70%-
nou  dotáciou a 30%-ný nenávratný finančný príspevok poskytuje Ministerstvo dopravy 
SR. 
Bola vykonaná kontrola z Úradu pre reguláciu telekomunikácií a poštových služieb, kde 
bolo konštatované, že MČ používala bezdrôtový rozhlas od roku 2007 bez platného 
povolenia a neplatila poplatok za licenciu. Je potrebné požiadať úrad o dodatočné vydanie 
povolenia a zaplatiť za licenciu na používanie rozhlasu. Táto technika je už zastaralá, ale 
existuje možnosť aplikácie SMS-hlásnik. Cena za zaslanie 30 smsiek a mailov všetkým 
zaregistrovaným obyvateľom bude stáť 30€ bez DPH/mesiac. 
Konala sa januárová fašiangová zabíjačka a marcová kvapka krvi. 



Priestory bývalého espresa sa vymaľovali, urobili sa nové elektrické rozvody, kúpili sa 
nové lustre, vchodové dvere a dvere do kancelárie starostu. Tieto priestory budú slúžiť na 
spoločensko-kultúrne aktivity. Prvá akcia, ktorá je plánovaná je výročná schôdza Klubu 
dôchodcov. 

          hlasovanie: za 5 poslanci  0  proti  0  zdržal sa 
 
6.  Starosta dal slovo p. Lackovi, ktorý uviedol, že budú schválené žiadosti o poskytnutie 

dotácie pre Marcela Gurbáľa – organizátora pešej púte z Poľova do Levoče vo výške 250,- 
€, Združenie kultúrnych a športových oddielov vo výške 1500,- €, občianske združenie 
Aktovka vo výške 300,- € a ZRŠ pri MŠ Kovaľská 12A vo výške 350,- €. Žiadosť 
o dotáciu pre občianske združenie Maják nádeje sa zamietne. MZ poverilo starostu 
uzatvoriť zmluvy so žiadateľmi v zmysle VZN č.4/2015. 

hlasovanie: za 5 poslanci  0  proti  0  zdržal sa 
 
7.  Starosta podal návrh na schválenie realizácie územného plánu zóny – Pažiť – Urbariátom 

Poľov, pozemkové spoločenstvo 
hlasovanie: za 5 poslanci  0  proti  0  zdržal sa 

 
8.   Starosta dal slovo kontrolórovi, ktorý podal správu o svojej činnosti za rok 2015. 

V roku 2015 kontrolór MČ Košice – Poľov vykonal tieto kontroly: 
a) Kontrola výdavkov a finančných operácií v MČ Košice – Poľov v 2. polroku 

2014 na úseku tovarov a služieb. Zároveň vykonal kontrolu plnenia 
jednotlivých ustanovení zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite. 
Kontrolou sa zameral na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť 
použitia rozpočtových prostriedkov, vykonávanie predbežnej finančnej 
kontroly a dokladanie vierohodných dokladov za objednané tovary a služby. 
Kontrolou boli zistené určité nepresnosti pri vykonávaní predbežnej finančnej 
kontroly. Tie boli prerokované so zodpovedným pracovníkom a starostom MČ. 
Kontrolór podal návrhy na odstránenie zistených nedostatkov a navrhol 
opatrenia na predchádzanie spomínaných nedostatkov. Správu o vykonanej 
kontrole predložil MZ na jeho rokovaní v máji 2015. 

b) Kontrola včasnosti zúčtovania poskytnutých dotácií PO a FO na území MČ 
Košice – Poľov v súlade s prijatým VZN MČ Košice – Poľov. Kontrolou 
nebolo zistené porušenie ustanovení VZN o podmienkach poskytovania dotácií 
PO a FO. O vykonanej kontrole bol vyhotovený Záznam o kontrole. 

c) Kontrola riešenia podaných žiadostí a podnetov občanmi v roku 2014. 
Vykonanou kontrolou nebolo zistené podanie žiadosti a podnetov občanmi 
v roku 2014. Z vykonanej kontroly bol vyhotovený Záznam o kontrole. 

d) Kontrola povinného zverejňovania objednávok, faktúr a obchodných zmlúv 
v roku 2014 podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 
V sledovanom období MČ zverejnila na svojej elektronickej stránke 245 
faktúr,6 objednávok a 40 obchodných zmlúv. Tie boli zverejnené v zákonom 
stanovenom limite. Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie §5a a §5b 
Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, z vykonanej kontroly bol 
vyhotovený Záznam o kontrole. 

e) Kontrola vykonávania inventarizácie peňažných prostriedkov v účtovnej 
jednotke. Kontrolou bolo zistené, že Miestny úrad MČ Košice – Poľov ako 
účtovná jednotka si túto povinnosť splnil. 

     Výsledky kontrol boli prerokované so starostom MČ Košice – Poľov. 
     Okrem toho kontrolór MČ Košice – Poľov spracoval: 



a) Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu MČ na roky 2015 – 2017 
b) Stanovisko k návrhu Záverečného účtu za rok 2014 MČ Košice – Poľov 
c) Stanoviská k rozpočtovým opatreniam v priebehu roka 2015 

hlasovanie: za 5 poslanci  0  proti  0  zdržal sa 
 

9. Starosta prešiel k bodu Interpelácie poslancov a informoval prítomných, že v blízkej 
budúcnosti má záujem o kúpu frézovaného asfaltu za výhodnú cenu 1,30 € / tonu 
a upraviť ním cestu na Kameničnej ulici. 
Pani poslankyňa Mgr. Gurbáľová poznamenala, že v súvislosti s blížiacim sa Dňom 
Poľova, ktorý sa bude konať 25.júna 2016 zvolá komisiu, kde bude upresnený 
a doplnený program akcie. 
Ďalej dostal slovo Ing. Výrostko, ktorý pochválil ohňostroj, ktorý sa uskutočnil na 
Nový rok. Poznamenal, že ľudia sa ho pýtajú, kedy bude zrealizovaný chodník 
k urnovej stene na cintoríne, nakoľko v septembrovom vydaní časopisu Poľovčan bolo 
uverejnené, že najbližšej dobe tam bude položená zámková dlažba. Na ulici Ku Gardu, 
oproti pána Horňáka, kríky zasahujú 1,5-2 metre do cesty. Dňa 25.07.2015 dostali 
vlastníci týchto pozemkov upovedomenie o odstránení týchto drevín, ale odvtedy sa 
nič nezmenilo. Navrhuje pokutovať majiteľov správnym orgánom na základe VZN 
č.3/2015. Čo sa týka zmluvy o zimnej údržbe, nie je v nej zohľadnená zodpovednosť 
za škodu toho, kto vykonáva zimnú údržbu. Ten, kto vykonáva zimnú údržbu, mal by 
byť zodpovedný za škodu, ktorú spôsobí iným. Ďalej sa pýtal, akým spôsobom bude 
využitá miestnosť bývalého expresa, lebo doteraz nezasadala ani finančná ani 
majetková komisia ohľadom tejto veci. Starosta uviedol, že nie je ešte upresnený 
spôsob využitia týchto priestorov, ale vie si tam predstaviť konanie spoločenských 
akcií, volieb, školení,... 

  10.  Starosta MČ Košice – Poľov Ing. Ladislav Brada ukončil rokovanie miestneho 
zastupiteľstva a poďakoval poslancom a občanom mestskej časti za účasť. 

 
 

 
 
 
Overovatelia zápisnice: Lukáš Čonka.................................................................... 

 
    Ing. Marek Výrostko....................................................... 
 
 
 

    
 
 
 
 
        Ing. Ladislav Brada 
              starosta MČ Košice-Poľov 

           v.r. 
 
V Košiciach-Poľove, dňa: 25.05.2016 
Zapísala: Ing. Marcela Vojtašková 
 


