
 
 

Mestská časť Košice – Poľov 
 
 

 
 

Zápisnica  
 

z mimoriadneho 16.  zasadania MZ MČ Košice-Poľov konaného dňa  10.7 2013 
o 18.00 hod. 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Zapísala: Mgr. Slávka Huljáková 
 
 
Program: 

1. Otvorenie – zistenie prítomnosti poslancov–určenie overovateľov a navrhovateľov MZ 
2. Návrh na doplnenie programu (navrhujú poslanci a starostka) 
3. Zloženie sľubu poslanca na uvoľnený mandát 
4.  II. úprava rozpočtu na rok 2013 (Ing. Matiová)  
5. Stanovisko kontrolóra k záverečnému  účtu za rok 2012 
6. Schválenie II. úpravy  rozpočtu na rok 2013 
7. Správa o činnosti starostky od ostatného zastupiteľstva 
8. Kontrola plnenia  uznesení 
8a) Doplnenie komisií 
9. Rôzne 
10. Záver 

 
 
 

1. O t v o r e n i e – zistenie prítomnosti poslancov a určenie overovateľov 
a navrhovateľov MZ  
Zasadanie otvorila a viedla Mgr. Mária Birošová – starostka MČ Košice-Poľov. 
V úvode privítala poslancov, p. kontrolóra,  p. ekonómku Ing. Moniku Matiovú a hostí 
na mimoriadnom zastupiteľstve MČ Poľov. V úvode konštatovala neprítomnosť 
poslanca Ing. Ladislava Bradu, ktorý nedal vedieť dôvod neprítomnosti na 
zastupiteľstve.   
 
Za navrhovateľov boli zvolení: Ing. Marek Výrostko 
 
Za overovateľov boli zvolení: Peter Mitrik a Pavel Ondrejčo 
    

      Hlasovanie:  za:   5 proti: 0     zdržal sa:0 
       Bolo prijaté uznesenie: č. 182 
 

 
 

2. Návrh na doplnenie programu  



Poslanci súhlasili s programom  mimoriadneho rokovania miestneho zastupiteľstva a p,. 
starostka navrhla doplnenie programu  o: 

• bod 8a ) – doplnenie komisií     
         Hlasovanie:  za:   5 proti:  0    zdržal sa:0 
       Bolo prijaté uznesenie: 183 

3.   Zloženie sľubu 
 p. starostka privítala  II. náhradníka -  Mgr. Luciu Gurbaľovú , ktorá  podľa    
      stanoveného zákona o voľbách do samosprávnych funkcií  zložila sľub  na uvoľnený  
     mandát poslanca MČ KE-Poľov.        

        Hlasovanie:  za: 5   proti:0      zdržal sa:1 
       Bolo prijaté uznesenie: 184 
 

4. Schválenie 2. úpravy rozpočtu MČ Košice - Poľov na rok  
p. Ing. Matiová postupne prešla príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu, príjmy celkovo 
tvoria 108.700 EUR, výdavky celkovo tvoria 108.700 EUR, čo vytvára rozpočet 
vyrovnaný                                                                
                                                               Hlasovanie:  za: 6 proti: 0      zdržal sa:0 

             Bolo prijaté uznesenie: 185 
 

5. Stanovisko kontrolóra k záverečnému  účtu za rok 2012 
Ing. Hospodár konštatoval,  že rozpočet na rok 2013 bol schválený ako vyrovnaný. Vo 
svojom stanovisku odporučil schváliť 2. úpravu rozpočtu 2013. Stanovisko kontrolóra  
MČ Košice – Poľov  je súčasťou zápisnice.             
              Hlasovanie:  za:  6 proti: 0  zdržal sa:0 

       Bolo prijaté uznesenie: 185 
 
6.       Schválenie II. úpravy  rozpočtu na rok 2013 

p. Ing. Matiová postupne prešla príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu na rok 2013 
rozpočtovým opatrením č. 4: 
- celkové zvýšenie príjmovej časti rozpočtu  108.700 EUR 
z toho: - kapitálové príjmy     100.000 EUR 

- finančné operácie    8.700 EUR 
celkové zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu  108.700 EUR 
z toho - BV _ údržba komunikácii    59.700 EUR 

- KV – výstavba chodníka ul. Sklepárska  24.000 EUR 
 - FO – splátka úveru – jednorazová  25.000 EUR 

       
            Hlasovanie:  za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
       Bolo prijaté uznesenie: 185 

 
 7.   Správa  o činnosti starostky od ostatného zastupiteľstva  

p. starostka informovala, že sa zúčastnila: 
- na pracovnom stretnutí na pozemkovom fonde 
- na pracovnom stretnutí na životnom prostredí 
- na pracovnom stretnutí na MM KE – ohľadom VVS, Mesta,  
- zároveň oznámila, že plánuje sa výlet na kúpalisko Tisaújvaroš dňa 

25.7.2013 
- plánuje sa púť do Levoče dňa 11.7.2013 pre dôchodcov 
- bol 15 rok pešej trasy na Levoču  

               Hlasovanie:  za: 6  proti: 0   zdržal sa: 0 
       Bolo prijaté uznesenie: 186 
8.   Kontrola plnenia uznesení  
      Starostka MČ konštatovala, že uznesenia z riadneho zastupiteľstva MZ MČ Poľov sa  
      splnili, resp. sa plnia podľa plánu 
      Hlasovanie:  za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 



       Bolo prijaté uznesenie: 187 
8a) Doplnenie komisií 

p. starostka navrhla doplnenie komisií,  a to: 
komisia finančnej správy : 
predseda: Mgr. Slávka Huljáková 
  Ing. Marek Výrostko 
  Peter Mitrik 
Komisia kúltúry a športu doplnená o nových členov: 
     Mgr. Lucia Gurbaľová  a  Roland Lacko 
Komisia verejného poriadku  doplnená  o nového člena: 
     Mgr. Lucia Gurbaľová 
Komisia na riešenie sťažností doplnená o nových členov: 
     Mgr. Lucia Gurbaľová a  Roland Lacko 
Ostatné komisie ostávajú nezmenené.      

                                                                         Hlasovanie:  za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0  
              Bolo prijaté uznesenie: 188 

9. Rôzne 
p. poslanec Mitrik sa pýtal čo s tým zaneseným jarkom pred Vyšnického ? 
p. starostka: Vyzvala som majiteľov, ale odpoveď som nedostala. Zároveň informovala, že 
začne brigáda – mladí začnú čistiť jarky. Zároveň informovala, že 90 občanov si        
vysporiadali svoje pozemky /predzáhradky/, ostatným pôjde ešte raz výzva. 
p. poslankyňa Mgr. Gurbaľová sa pýtala kedy bude slávnosť v Poľove, vysviacka sochy,  
aby sa vedel skĺbiť aj zbor v kostole aj úrad.   

       p. starostka vysvetlila, že ohľadom tohto ešte budeme sedieť na komisiách a dohodneme sa. 
p. starostka dala slovo aj hosťom: 
- p. Pirošková – citovala § 26 a vedenie rokovania hlasovaním, že na minulom 
zastupiteľstve poslanci neboli uznášania schopní. Podá to na generálnu prokuratúru. 
- p. Ing. Stanislav Múdry – sa vyjadril, že sa mohlo konzultovať o otvorenom liste občanom  
Prerokovanie tohto listu, ak ho do programu štatutár zaradí môže byť na budúcom zast..   
Keďže tento list  nemali k dispozícii noví poslanci,  zdržali sa hlasovania, taktiež sa zdržal 
hlasovania a na vedomie list neberie poslanec p. Mitrik  a 3 zobrali list na vedomie. 
- p. Pištejová – sa pýtala prečo v ozvenách je len o dobrote nášho úradu. Prečo nič tam nie 
je platoch zamestnancov a poslancov. Prečo tam nie je, že si nás p. starostka ignorovala.  
p. starostka:  uviedla, že či vie o čom rozpráva pani  Pištejová, a že sama sebe odporuje, 
o akej ingorácií hovorí, veď tým, že sa  našla s energetikou iná trasa, na iných parcelách,  aj 
napriek tomu, že všetky odvolania boli zamietnuté, nemôže ísť o ignoráciu, vyhovelo sa 
vašej námietke - aj keď neopodstatnenej a doslova hlúpej.   Toto vedenie  VN sa nedotkne 
Vašich parciel. Trasa je zmenená,  všetko sa včas dozviete. 

 
10.  Z á v e r  
Pani starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a pozornosť a ukončila stretnutie 
zasadnutia. 
 
 

                         Mgr. Mária Birošová 
                   starostka MČ Košice – Poľov 

Za overovateľov: 
Peter Mitrik  
Pavel Ondrejčo  
 
 
 

 


