
Miestne zastupiteľstvo MČ KE - Poľov 
 

Uznesenie č. 201 
z 18. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 30.9.2013 

 
         Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice – Poľov podľa Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov, zák. SNR č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice, v znení zmien a doplnkov,   
schvaľuje  

                         Za overovateľov:      p.p.  Mgr. Lucia Gurbaľová 
                         Za navrhovateľov:   pp.  Roland Lacko  a  Peter  Mitrik 
 

Hlasovanie:   za 6     proti  0      zdržal sa 0  
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ KE - Poľov 
 

Uznesenie č. 202 
z 18. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 30.9.2013 

 
         Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice – Poľov podľa Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov, zák. SNR č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice, v znení zmien a doplnkov,   
schvaľuje 

program 18. rokovania miestneho zastupiteľstva s týmito doplnkami 
9) ohodnotenie poslancov za rok 2013 

  
Hlasovanie:   za 6     proti  0      zdržal sa 0  

 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ KE - Poľov 
 

Uznesenie č. 203 
z 18. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 30.9.2013 

 
         Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice – Poľov podľa Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov, zák. SNR č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice, v znení zmien a doplnkov,   
berie na vedomie  

plnenie uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva, informácie (informuje starostka) o ich 
splnení , resp. uznesenia , ktoré sa plnia priebežne 

  
Hlasovanie:   za 6     proti  0      zdržal sa 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ KE - Poľov 
 

Uznesenie č. 204 
z 18. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 30.9.2013 

 
         Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice – Poľov podľa Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov, zák. SNR č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice, v znení zmien a doplnkov,   
berie na vedomie  

informácie  - monitoring rozpočtu MČ a rozpočtové opatrenia č. 5 vykonané v rámci 
kompetencie starostky MČ – priložené uznesenie 

schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č.6 – 10 000€ presun s KV na BV – údržba komunikácií 

  
Hlasovanie:   za 6     proti  0      zdržal sa 0  

 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ KE - Poľov 
 

Uznesenie č. 205 
z 18. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 30.9.2013 

 
         Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice – Poľov podľa Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov, zák. SNR č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice, v znení zmien a doplnkov,   
schvaľuje  

zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve MČ KE – Poľov v prospech 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. 

                          
Hlasovanie:   za 6     proti  0      zdržal sa 0  

 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ KE - Poľov 
 

Uznesenie č. 206 
z 18. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 30.9.2013 

 
         Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice – Poľov podľa Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov, zák. SNR č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice, v znení zmien a doplnkov,   
schvaľuje  

limit pokladničnej hotovosti z doterajších 664 € na 1 000 € 
                         
 

Hlasovanie:   za 6     proti  0      zdržal sa 0  
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo MČ KE - Poľov 
 

Uznesenie č. 207 
z 18. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 30.9.2013 

 
         Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice – Poľov podľa Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov, zák. SNR č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice, v znení zmien a doplnkov,   
berie na vedomie  

správu o činnosti starostky od ostatného zastupiteľstva t.j. od 5.9.2013                       
Hlasovanie:   za 6     proti  0      zdržal sa 0  

 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ KE - Poľov 
 

Uznesenie č. 208 
z 18. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 30.9.2013 

 
         Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice – Poľov podľa Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov, zák. SNR č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice, v znení zmien a doplnkov,   
berie na vedomie   

                                                   správu o činnosti komisie                        
Hlasovanie:   za 6     proti  0      zdržal sa 0  

 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ KE - Poľov 
 

Uznesenie č. 209 
z 18. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 30.9.2013 

 
         Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice – Poľov podľa Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov, zák. SNR č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice, v znení zmien a doplnkov,   
schvaľuje  

vyplatenie odmien na základe aktivít, účasti na zastupiteľstvách a komisiách, odmeny 
prerozdelia členovia finančnej komisie so starostkou MČ 

 
Hlasovanie:   za 6     proti  0      zdržal sa 0  

 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ KE - Poľov 
 

Uznesenie č. 210 
z 18. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 30.9.2013 

 
         Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice – Poľov podľa Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov, zák. SNR č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice, v znení zmien a doplnkov,   
schvaľuje  

30% úľavu na nájme za reklamné plochy pre Reklamnú agentúru  REPIS s.r.o. 
 

Hlasovanie:   za 6     proti  0      zdržal sa 0  


