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

Z á p i s n i c a  
zo 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva v Mestskej časti Košice – Poľov, 

konaného dňa 27.10.2017 o 17:00 hod.  
 
 
Prítomní:    
-  Starosta MČ Košice–Poľov: Ing. Ladislav Brada 
-  Poslanci miestneho zastupiteľstva: Roland Lacko – zástupca starostu, Lukáš Čonka, Mgr.   

Lucia Gurbáľová, Ing. Stanislav Múdry, Ing. Marek Výrostko 
-  Kontrolór MČ Košice-Poľov: Ing. Jaroslav Hospodár 
-  Zamestnanec MČ: Ing. Marcela Vojtašková, Adriána Hudáková 
-  Verejnosť: Terézia Pištejová 
 
Program:  
1. Otvorenie rokovania. 
2. Určenie zapisovateľky, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 
3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva. 
4. Kontrola plnenia uznesení. 
5. Informácia o činnosti starostu MČ od posledného rokovania miestneho zastupiteľstva. 
6. Návrh 2. zmeny rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2017. 
7. Odborné stanovisko kontrolóra MČ k návrhu 2. zmeny rozpočtu MČ Košice-Poľov na 

rok 2017. 
8. Schválenie urbanistickej štúdie Urbariátu Poľov – lokalita Pažiť. 
9. Predaj pozemku KN-C parcelné číslo 611 s výmerou 111 m2, na ulici Poľovskej pre 

pani Ľudmilu Vargovčíkovú. 
10. Voľba prísediaceho na Okresnom súde Košice II. 
11. Informácie o budovaní optickej siete v MČ Košice-Poľov. 
12. Interpelácie poslancov. 
13. Rôzne. 
14. Záver. 

 
1. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov (ďalej len MZ) otvoril 

a viedol starosta MČ Košice – Poľov Ing. Ladislav Brada. Privítal všetkých poslancov, 
kontrolóra MČ, účtovníčku MČ a skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci 
a rokovanie miestneho zastupiteľstva je uznášaniaschopné. 

  
2. Starosta určil návrhovú komisiu: Ing. Stanislav Múdry, overovateľov zápisnice: Lukáš 
Čonka a Roland Lacko a zapisovateľku: Ing. Marcelu Vojtaškovú. 

 
 Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 

3. Starosta MČ Košice–Poľov navrhol doplniť program 16. zasadnutia Miestneho 
zastupiteľstva o bod č.11 a) Prejednanie projektu “Zníženie energetickej náročnosti 
budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v Mestskej časti Košice-Poľov. 

 
 Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 



4. Starosta zopakoval uznesenia, ktoré boli schválené na predchádzajúcom 
zastupiteľstve. Konštatoval, že niektoré uznesenia boli splnené a niektoré sú v plnení.  
MZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 
s konštatovaním, že prijaté uznesenia boli splnené a niektoré sú ešte v plnení. 

   
 Hlasovanie:  za 5    proti 0  zdržal sa 0 

 
5. Starosta Ing. Ladislav Brada podal informáciu o svojej činnosti od posledného   

zasadnutia MZ Košice-Poľov:  
- Novovzniknutý futbalový klub VSS Košice v spolupráci s MČ Košice–Poľov 

v novembri organizuje nábor mladých futbalistov – žiakov vo veku 6 – 15 rokov na 
futbalovom ihrisku MČ Košice-Poľov. 

- Bola vykonaná výmena oplotenia na cintoríne, orezali sa konáre, zrušila sa zadná 
brána, namiesto nej sa vytvoril bočný vchod na cintorín, tým sa zväčšila kapacita 
cintorína, zhotovilo sa kontajnerovisko, obrubníky, vykosila sa pravá strana 
cintorína. Na prednú časť oplotenia cintorína bolo podané Ohlásenie drobnej stavby.  

- Realizovalo sa osvetlenie chodníka medzi kostolom a detským ihriskom. 
- Dňa 18. septembra 2017 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na svojom XVII. 

zasadnutí schválilo 2. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017, kde 
odsúhlasilo transfer účelových finančných prostriedkov na rozvojové projekty vo 
výške 25 000,- € aj pre MČ Košice-Poľov.  

- Starosta predstavil novú poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Košiciach Mgr. 
Luciu Gurbáľovú, ktorá nastúpila ako náhradníčka na uprázdnený mandát poslanca 
mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode č.5. 

- Už mesiac nefunguje SMS hlásnik, je potrebné vyriešiť nový verejný rozhlas. 
- Od posledného zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa uskutočnil Deň Poľova, Púť 

do Levoče, zájazd na kúpalisko do Tiszaújvárosa v Maďarsku, zájazd na trhy do 
Noweho Targu v Poľsku. 

 
 MZ zobralo na vedomie informácie o činnosti starostu MČ Košice-Poľov od 

posledného rokovania. 
Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 

 
6. Návrh na 2. zmenu rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2017 vychádza predovšetkým 

z potreby zaradiť do príjmových finančných operácií účelový transfer z rozpočtu 
mesta Košice vo výške 25 000,- € na verejnoprospešné účely ako podiel z predaja 29% 
akcií spoločnosti Kosit. 

 
Celkové príjmy sa navýšia o 104 510,- €                    (zo 181 709,- € na 286 219,- €) 
Z toho: - bežné príjmy sa navýšia o  31 899,- €       (zo 180 709,- € na 212 608,- €) 

               - kapitálové príjmy ostávajú bez zmien vo výške 1 000,- € 
  - finančné operácie sa navýšia o 72 611,- €                      (z 0,- € na 72 611,- €) 
 
 Celkové výdavky sa prekročia o 59 944,- €                    (zo 181 497,- € na 241 441,- €) 
 Z toho: - bežné výdavky sa prekročia o 16 331,- €          (zo 165 314,- € na 181 645,- €) 

- kapitálové výdavky sa prekročia o 43 613,- €                  (z 0,- € na 43 613,- €) 
  - finančné operácie ostávajú bez zmien vo výške 16 183,- € 

 
7. Kontrolór MČ Košice-Poľov Ing. Jaroslav Hospodár podal stanovisko k návrhu 2. 

zmeny rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2017: 



 
Mestská časť Košice-Poľov spracovala návrh úpravy rozpočtu v súlade so zákonom 
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
Po vykonaní navrhovanej úpravy rozpočtu zvýšením príjmov MČ oproti schválenému 
rozpočtu, ako aj povolením prekročenia bežných výdavkov, kapitálových výdavkov 
a finančných operácií zostane rozpočet pre rok 2017 prebytkový v čiastke 44 778,- €, 
v príjmoch 286 219,- € a výdavkoch 241 441,- €. 
Na základe uvedeného kontrolór MČ odporúča MZ MČ Košice-Poľov schváliť 
2.zmenu rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2017 podľa predloženého návrhu. 
 
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko kontrolóra MČ 
k návrhu 2. zmeny rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2017. 

  
Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 

 
 Miestne zastupiteľstvo schválilo 2. zmenu rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2017 
ako prebytkový v čiastke 44 778,- €, v príjmoch 286 219,- € a výdavkoch 241 441,- €. 
        

 Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 

8. Urbanistickú štúdiu Urbariátu Poľov – lokalitu Pažiť spracoval Ing. arch. Viktor 
Malinovský, PhD. 
 
Miestne zastupiteľstvo schválilo urbanistickú štúdiu Urbariátu Poľov – lokalita Pažiť. 
        

 Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 

9. Dňa 24.07.2017 bola MČ Košice-Poľov doručená žiadosť pani Ľudmily 
Vargovčíkovej o kúpu parcely č.611 o výmere 111 m2. Pozemok má slúžiť ako vjazd 
k rodinnému domu na ulici Poľovská a je dlhodobo užívaný. Mesto Košice dalo súhlas 
k odpredaju v rámci zmluvy o zverení majetku do správy. 

 
Miestne zastupiteľstvo schválilo prevod vlastníctva nehnuteľného majetku MČ 
Košice-Poľov, a to pozemku s parcelným číslom 611 a výmerou 111 m2 pre pani 
Ľudmilu Vargovčíkovú, Poľovská 134/86, Košice-Poľov, priamym predajom v súlade 
so zákonom SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa súdnoznaleckého posudku 
č.175/2017 za cenu 3 100,- €, s jednotkovou cenou 27,97 €/m2.  
        

 Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 

10. V krátkej dobe skončí volebné obdobie prísediacim zvoleným pre Okresný súd Košice 
II. Z uvedeného dôvodu Okresný súd Košice II. požiadal listom zo dňa 04.10.2017 
MČ Košice-Poľov o navrhnutie kandidáta na funkciu prísediaceho. Predpoklady pre 
výkon funkcie prísediaceho sú určené v ustanovení § 139 ods.1 písm.a)-e) zákona 
č.385/2000 Z.z., ktorým je v deň zvolenia dosiahnutie veku najmenej 30 rokov, 
spôsobilosť na právne úkony a zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť a morálne 
vlastnosti dávajúce záruku riadne zastávať funkciu prísediaceho, trvalý pobyt na 
území Slovenskej republiky a súhlas so svojou voľbou k určitému súdu. 



Zástupca starostu Roland Lacko navrhol ako kandidáta na túto funkciu starostu MČ 
Košice-Poľov Ing. Ladislava Bradu. 
 
Následne miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo návrh zvoliť Ing. Ladislava Bradu ako 
kandidáta na funkciu prísediaceho na Okresnom súde Košice II. na obdobie rokov 
2018–2021 a následne si vyžiada vyjadrenie predsedu Okresného súdu Košice II. 
k navrhovanému kandidátovi. 

        Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 

11. Po dohode so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. v MČ Košice-Poľov dôjde 
k vybudovaniu optickej siete. Náklady na jej realizáciu sú cca 300 000,- €. Spoločnosť 
Slovak Telekom, a.s. je ochotná investovať tieto finančné prostriedky na jej výstavbu. 
Momentálne sa zabezpečujú prípravné práce. V rámci výstavby sa vybuduje rezervná 
kapacita pre lokality Dolina, Pažiť, Sad, Studienky a Východná. 

 
 Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie o budovaní optickej siete v MČ 

Košice-Poľov. 
        Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 

 
11.a) V uznesení č. 157/2017 písm.b) z 15. zasadania MZ MČ Košice-Poľov konaného 

dňa 22.06.2017, je uvedená 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 30 500,- € bez DPH. 
Túto sumu je potrebné upraviť na sumu s DPH.  
 
Na základe toho miestne zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č.157/2017 z 15. zasadania   
MZ MČ Košice-Poľov konaného dňa 22.06.2017. 

        
Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 
 A následne schválilo nové uznesenie v znení: 
 

- Miestne zastupiteľstvo schvaľuje zámer podania žiadosti o poskytnutie NFP 
k projektu “Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym 
domom v MČ Košice-Poľov“ v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku. 

 Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 

- Miestne zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výške 5% 
z oprávnených výdavkov v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku. 
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 38 000,- €. 
 

 Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 



- Miestne zastupiteľstvo 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 neoprávneným 
výdavkom, a to: konzultačná činnosť, vypracovanie žiadosti, verejné obstarávanie 
a odborný autorský dozor. 

 Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 

- Miestne zastupiteľstvo poverilo 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. 

 
 Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 

 
12.  Interpelácie poslancov: 

Poslanec Ing. Marek Výrostko upozornil: 
- na zasypanie rigola a následnú realizáciu premostenia na Sadovníckej ulici pri 
výstavbe rodinného domu. Ide o pozemok vo vlastníctve mesta Košice a správe MČ 
Košice-Poľov. Stavebník by mal predložiť na túto realizáciu stavebné povolenie alebo 
ohlásenie drobnej stavby. 
- na vytvorenie nových skládok stavebného odpadu v ovocnom sade a v lokalite “ pri 
hrušečke“ 
- že blíži sa zima a voda, ktorá bude odtekať zo zvodu na chodník medzi kostolom 
a detským ihriskom, zamrzne 
- na problém parkovania áut na okrajoch cesty 

 
13. Rôzne: 

Pani Pištejová požiadala o vyriešenie problému zosúladenia odchodov autobusov 
MHD zo zastávky Poľov-rázcestie  pre autobusy v smere zo Šace do Košíc a z Košíc 
do Poľova. 

         
14. Starosta MČ Košice - Poľov Ing. Ladislav Brada skonštatoval, že program zasadnutia 

miestneho zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa poslancom za ich účasť na 
rokovaní a vyhlásil 16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Poľov za 
ukončené. 

  
 
 
 
 
        Ing. Ladislav Brada 
             starosta MČ Košice - Poľov 
 
V Košiciach – Poľove, 14.11.2017 
 
 
Overovatelia zápisnice:     Zapisovateľka: 
 
Roland Lacko       Ing. Marcela Vojtašková 
         
Lukáš Čonka 


