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

Z á p i s n i c a  
zo 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva v Mestskej časti Košice – Poľov, 

 dňa 21.04.2017 
 
 
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. Pridelenie nenávratných finančných prostriedkov na obnovu verejných budov – zníženie 

energetickej náročnosti kultúrneho domu. 
5. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice-Poľov č.1/2008, 

ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
MČ Košice-Poľov. 

6. Záver. 
 
 

1. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Poľov otvoril a viedol starosta MČ 
Košice – Poľov Ing. Ladislav Brada. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že 
sú prítomní všetci poslanci a rokovanie miestneho zastupiteľstva je uznášaniaschopné. 

  
2. Starosta určil návrhovú komisiu: Mgr. Lucia Gurbáľová, overovateľov zápisnice: Ing. 

Marek Výrostko a Roland Lacko a zapisovateľku: Ing. Marcela Vojtašková. 
  
 Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 

3. Poslanec Roland Lacko navrhol doplniť program 14. zasadnutia Miestneho 
zastupiteľstva MČ Košice-Poľov o bod č. 6 – Zrušenie uznesenia č. 128/2016 zo dňa 
13.12.2016 a uznesenia č. 140/2017 zo dňa 30.03.2017.  

 
   Hlasovanie:  za 5    proti 0  zdržal sa 0 
 

4. Po oboznámení sa poslancov s materiálom s názvom „19.výzva na predkladanie 
ŽoNFP zameraná na obnovu verejných budov“, ktorý bol poslancom doručený pre 
jeho rozsiahlosť e-mailom, poslanci: 
a) schválili – zámer podania žiadosti o poskytnutie NFP k projektu „Zníženie 

energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v správe MČ 
Košice-Poľov, zameranej na zníženie spotreby energií“ v zmysle výzvy na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód 
výzvy OPKZP-PO04-SC431-2017-19 

 
   Hlasovanie:  za 5    proti 0  zdržal sa 0 



b) schválili – spolufinancovanie projektu vo výške 5% z oprávnených výdavkov 
v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku, kód výzvy OPKZP-PO04-SC431-2017-19 

 
   Hlasovanie:  za 5    proti 0  zdržal sa 0 
 

c) zobrali na vedomie – nevyhnutnosť realizácie aktivít potrebných k príprave 
projektu a podaniu žiadosti, ktoré sú v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-
SC431-2017-19, neoprávneným výdavkom, a to: konzultačná činnosť, 
vypracovanie žiadosti, verejné obstarávanie a odborný autorský dozor 

 
   Hlasovanie:  za 5    proti 0  zdržal sa 0 
 

d) poverili – starostu MČ Košice-Poľov na právne úkony na zabezpečenie všetkých 
činností smerujúcich k podaniu žiadosti o NFP k výzve na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO04-
SC431-2017-19 

          
   Hlasovanie:  za 5    proti 0  zdržal sa 0 

  
5. Dňa 10.04.2017 bol Miestnemu úradu MČ Košice-Poľov doručený „Protest 

prokurátora podľa §23 a §27 zákona č.153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších 
predpisov“ proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mestskej časti Košice-Poľov 
č.1/2008, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
na území MČ Košice-Poľov, pretože ním boli porušené ustanovenia: 

- §2 ods.2 zákona č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 
- §4 ods.1,ods.3 písm.h) a i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) 
- §6 ods.1 zákona o obecnom zriadení 

a návrh prokurátora protestom napadnuté Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej 
časti Košice-Poľov č.1/2008, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území MČ Košice-Poľov ako nezákonné zrušiť bez zbytočného 
odkladu, najneskôr v lehote 90 dní od doručenia tohto protestu.  
Nakoľko od 03.01.2017 platí Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č.173 o 
pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice, 
schválené na XIII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach uznesením č. 579 
zo dňa 12.12.2016, poslanci Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice-Poľov 
č.1/2008 svojím hlasovaním zrušili.  

 
                     Hlasovanie:  za 5    proti 0  zdržal sa 0 
 

6. Poslancami MČ Košice-Poľov bolo zrušené uznesenie č.128/2016, zo dňa 13.12.2016 
„Zriadenie vyhradeného parkovacieho miesta pre nákladné auto za účelom prenájmu 
pre pána Daniela Schuberta.“ 

 
   Hlasovanie:  za 5    proti 0  zdržal sa 0 

 



Súčasne bolo zrušené aj uznesenie č.140/2017 písm.b) zo dňa 30.03.2017 „Schválenie 
odmeny kontrolórovi MČ Košice-Poľov podľa predloženého návrhu finančnej 
komisie.“ 
 

             Hlasovanie:  za 5    proti 0  zdržal sa 0 
 

Následne bolo schválené nové uznesenie č.152/2017 „Schválenie odmeny 
kontrolórovi MČ Košice-Poľov v súlade s §18c ods.5 zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov vo výške 30% 
z mesačného platu kontrolóra za obdobie 01/2016-12/2016. 
   

   Hlasovanie:  za 5    proti 0  zdržal sa 0 
 

 
7.  Starosta MČ Košice - Poľov Ing. Ladislav Brada skonštatoval, že program rokovania 

miestneho zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa poslancom za ich účasť a vyhlásil 
14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov za ukončené. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Ladislav Brada,v.r. 
             starosta MČ Košice - Poľov 
 
 
 
 
 
 
V Košiciach – Poľove, 27.04.2017 
 
 
Overovatelia zápisnice:     Zapisovateľka: 
 
Ing. Marek Výrostko, v.r.     Ing. Marcela Vojtašková 
 
         
Roland Lacko, v.r. 


