
Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV 
 
 
 
 

Uznesenie č. 157/2017 
z 15. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 22.06.2017 

 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Poľov, podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov a zákona SNR č. 
401/1990 Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov 
 

 
a) schvaľuje  
zámer podania žiadosti o poskytnutie NFP k projektu “Zníženie energetickej 
náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v Mestskej časti 
Košice-Poľov“ v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-
19, prioritná os 4.Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo 
všetkých sektoroch, investičná priorita 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, 
inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov 
vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, 
špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných 
budov. 

 
Hlasovanie: za 5     proti 0      zdržal sa 0 

 
 

b) schvaľuje  
spolufinancovanie projektu vo výške 5% z oprávnených výdavkov v zmysle 
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19, prioritná os 4. 
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, 
investičná priorita 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného 
riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných 
infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, špecifický 
cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. 

 
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany 
žiadateľa uvedeného v EUR z celkových oprávnených výdavkov uvedených 
v EUR, ako aj výšku neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená výška 



celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na 
vykurovanie je: 30 500,- EUR bez DPH. 

 
 

Hlasovanie: za 5     proti 0      zdržal sa 0 
 
 

c) berie 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) poveruje 
starostu MČ 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-PO4-SC431-2017-
19, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo 
všetkých sektoroch, investičná priorita 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, 
inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov 
vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, 
špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných 
budov 

. 
     

 Hlasovanie: za 5     proti 0      zdržal sa 0 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Ladislav Brada 
           starosta MČ Košice - Poľov 
        podpísal dňa: 23.06.2017 

 
     

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV 
 
 
 
 

Uznesenie č. 158/2017 
z 15. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 22.06.2017 

 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Poľov, podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov a zákona SNR č. 
401/1990 Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov 
 

 
schvaľuje 

 
 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Košice-
Poľov na roky 2017-2020 s výhľadom do roku 2025 vrátane Akčného plánu, ako 
konkretizácia rozvojových zámerov mestskej časti k Programu rozvoja mesta 
Košice na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025 

   
    

 Hlasovanie: za 5     proti 0      zdržal sa 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Ladislav Brada 
           starosta MČ Košice – Poľov 
        podpísal dňa: 23.06.2017 

 
 
 
Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 


