
    
 

Mestská časť Košice – Poľov 
 
 

 
 

Zápisnica  
 

z mimoriadneho rokovania ( v poradí  17.)   MZ MČ Košice-Poľov 
 konaného dňa  5.9.2013 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 a jeho schválenie (navrhujú poslanci a starostka) 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 
4. Rozvoj mestskej časti – informuje starostka MČ 
5. Schválenie prísediaceho Okresného súdu Košice II. 
6. Schválenie prevádzkovej doby pre Pohostinstvo Poľov 
7. Správa o činnosti starostky od ostatného zastupiteľstva 
8. Správa o činnosti komisie verejného záujmu – predkladá zástupca starostky 
9. Uvádzanie knihy – Poľovské poviedky do života pri príležitosti 765. Prvej písomnej 

zmienky o obci 
9a). Prijatie nového VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas 

volebnej kampane (pre všetky druhy volieb) 
10. Rôzne  
11. 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 a p. kontrolóra Ing. Jaroslava Hospodára  a hostí na  mimoriadnom 
zastupiteľstve, t.j. 17. rokovaní  MZ  MČ Poľov. Konštatovala neprítomnosť poslankyne 
Mgr. Lucie Gurbaľovej, ktorá sa  písomne ospravedlnila. 
 
Navrhla navrhovateľov a overovateľov MZ.    
Za navrhovateľov boli zvolení :  Roland Lacko, Pavol Ondrejčo 
za overovateľov boli  zvolení : Peter Mitrík, Ing. Marek Výrostko 
 

      Hlasovanie : za :  6    proti:0  zdržal sa  0 
       Bolo prijaté uznesenie č.191 
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2. Návrh na doplnenie programu a jeho schválenie 

Poslanci súhlasili s programom  mimoriadneho rokovania miestneho zastupiteľstva  a p. 
starostka navrhla doplniť program o : 
 bod 9a)  - prijatie nového VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných 

plagátov počas volebnej kampane (pre všetky druhy volieb) 
 

     Hlasovanie : za   6  proti 0  zdržal sa 0 
       Bolo prijaté uznesenie č.192 

 
3.  Kontrola uznesení s predchádzajúceho zastupiteľstva  

Starostka MČ konštatovala, že uznesenia z riadneho zastupiteľstva MZ MČ Poľov sa 
splnili, resp. sa plnia podľa plánu. 

- MZ zobralo na vedomie sľub 2. náhradníka komunálnych volieb 2010  
- p. Mgr. Lucie Gurbaľovej  na uvoľnený mandát poslanca MČ KE-
Poľov 

- MZ zobralo na vedomie informácie kontrolóra MČ k II. úprave 
rozpočtu na rok 2013 

- bol schválený návrh II. úpravy rozpočtu na rok 2013 
- MZ zobralo na vedomie správu o činnosti starostky od ostatného 

zastupiteľstva 
- MZ zobralo na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho 

zastupiteľstva 
- bolo schválené doplnenie nových členov (poslancov) komisie  

 
       Hlasovanie : za:   6  proti:0  zdržal sa:0 
       Bolo prijaté uznesenie:  193 
 

3. Rozvoj mestskej časti – informuje starostka MČ 
Starostka MČ uviedla, že informácie  o rozvoji MČ už opakuje ako papagáj –  ale  časti  
skupinke občanov prítomnej na dnešnom zastupiteľstve ide len a len o to, aby  rozvoj 
v Poľove zastal.  Pretože  päť rokov je už na základe podnetov mladých aj na základe 
záujmu naštartovaná výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny. A to, že k týmto 
bytom je potrebné trafo,  a to trafo je potrebné do budúcnosti  pre budúcu výstavbu 
rodinných domov v lokalite Studienky - a umiestnenie  trafa  navrhuje investor VSE a.s. - 
pár ľudí nevie, alebo skôr nechce  pochopiť , že je potrebné,  a ešte aj vytvára atmosféru, 
že im mestská časť chce uškodiť. Mestská časť ako uviedla starostka má v pláne aj 
v tejto časti obce  do budúcnosti rozšíriť intravilán. No žiaľ  pre niektorých občanov je to 
zle  lebo ............  

 Tento rozvoj a iniciatíva  výstavby nájomných bytov  je naštartovaná  už od roku 2008   
       – uznesenie č. 117  

                         Hlasovanie : za:   5 proti:0 zdržal sa :1 
           Bolo prijaté uznesenie: č. 194 
 
 

4. Schválenie prísediaceho Okresného súdu Košice II. 
Na okresnom súde  Košice II.  ako prísediaca v senáte za našu MČ je doteraz  Mgr. 
Mária Birošová. Nakoľko menovaná má záujem byť aj naďalej  prísediacou – miestne 
zastupiteľstvo   súhlasilo, aby aj naďalej v tejto pozícii zotrvala. 

  
       Hlasovanie : za:   5   proti:0  zdržal sa:1  



       Bolo prijaté uznesenie: č.  195 
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6. Schválenie prevádzkovej doby pre Pohostinstvo Poľov 

Od majiteľa pohostinstva nám došiel list na zmenu prevádzkovej doby pre Pohostinstva 
Poľov.    Majiteľ pohostinstva  požiadal o schválenie zmeny – jeho  návrh  je takto : 
Pondelok od 9.30 – 23.00 hod. 
Utorok     od 9.30 – 23.00 hod. 
Streda      od 9.30 – 23.00 hod. 
Štvrtok     od 9.30 – 23.00 hod. 
Piatok       od 9.30 – 01.00 hod. 
Sobota      od 9.30 – 01.00 hod. 
Nedeľa     od 13.00 – 23.00 hod. 
Tento návrh poslanci rozdiskutovali, a skonštatovali, že v prípade hlučného sa správania 
zákazníkov v prevádzke sa prevádzková doba môže aj na podnety susedov skrátiť.  
Vyššie uvedená požiadavka  resp. návrh bol schválený 

       Hlasovanie : za:  5  proti:0  zdržal sa:1  
       Bolo prijaté uznesenie: č.196 
 
  7. Správa o činnosti starostky od ostatného zastupiteľstva 

P. starostka informovala,  o činnosti  od ostatného zastupiteľstva -  cez dovolenkové obdobie  
t.j. od 10.7.2013 - 

- náhradníčka, p. Mgr. Lucie Gurbaľovej  na uvoľnený mandát 
poslanca MČ KE-Poľov zložila  zákonom predpísaný sľub 10.7.2013 

- na úrade sa  čerpali  dovolenky  (dievčatá sa striedali, stále tu bola len 
jedna pracovníčka) 

- rada starostov nezasadala 
- zabezpečila sa púť pre seniorov na Levoču (stretnutie seniorov) 
- zabezpečili sa brigádnici  na čistiace práce 
- konalo sa výberové konanie na poisťovňu (majetok MČ) – flotila 
- boli sme v Moldave pozrieť sochu 
- pripravuje sa prieskum trhu na spracovanie projektovej dokumentácie 

na IS na darovanej komunikácii nad Sadovníckou ul. 
- vyjadrenia dotknutých inštitúcii na novú trasu VN (22) 
- chodník pre peších – vyvstala potreba, že je potrebné zachytiť 

dažďové vody nad Záhradami a umiestniť záchyt. rampu 
- pracovné rokovanie s námestníkom primátora 
- otvorenie Kultúrparku 

          
     Hlasovanie : za:  6   proti:0  zdržal sa:0  

     Bolo prijaté uznesenie: č. 197 
 
 

8. Správa o činnosti komisie verejného záujmu – predkladá zástupca starostky 
Zástupca starostky Ing. Marek Výrostko : 
Urobil som si prieskum  účasti poslancov zo zastupiteľstiev.  
Tohto roku ich bolo 5. 
Ing.  Ladislav Brada nebol ani na jednom zastupiteľstve 
Mgr. Slávka Huljáková bola na 4 zastupiteľstvách 
Pavel Ondrejčo bol na 4 zastupiteľstvách 
Peter Mitrik bol na 5 zastupiteľstvách 
Ing. Marek Výrostko bol na 5 zastupiteľstvách 
Nový poslanci : 



Roland Lacko bol na 2 zastupiteľstvách 
Mgr. Lucia Gurbaľová účasť na 1 zastupiteľstve.  
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Mali by sme si ctiť zákon. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal 
výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie 
za predchádzajúci kalendárny rok majetkové priznanie. Ku dnešnému dňu nepodali 
majetkové priznanie Mgr. Lucia Gurbaľová – nová poslankyňa a Ing. Ladislav Brada 
vôbec nebodal ani za jeden rok. 
Komisie na ochranu verejného záujmu by mala kontrolovať kto podal a kto nepodal 
majetkové priznanie, predsedom je pán Ing. Brada, ktorý  vôbec nepodáva majetkové 
priznanie.  
P. kontrolór  Ing. Hospodár – je presne stanovené ako sa má podávať majetkové 
priznanie. Je to vec obecného zastupiteľstva. Je to na Vás a komisia na ochranu 
verejného záujmu to kontroluje. Hovorí o tom zákon č. 545/2005 Z.z. 

             Zástupca navrhol, aby sa komisia zišla a odstránila daný problém. MZ ukladá komisii,   
            aby urobila nápravu do ďalšieho zastupiteľstva, t.j. do 30.9.2013. 
 
       Hlasovanie : za: 6  proti:0  zdržal sa :0 

     Bolo prijaté uznesenie: č. 198 
 

9. Uvádzanie knihy – Poľovské poviedky do života pri príležitosti 765. prvej písomnej 
zmienky o obci 

             Všetkým milovníkom regionálnych dejín a príbehov napísaných na základe skutočných   
             historických udalostí je určená kniha Poľovské poviedky, ktorej verejná prezentácia sa  
             uskutoční v nedeľu 15. septembra o 15.00 hod. v našej mestskej časti Poľov pred KD.  

Krstnými rodičmi bude p. Michal Vargovčík a Zuzka Bobríková.  
Každá domácnosť dostane knihu zdarma, kto bude chcieť navyše knihu, určila sa 
symbolická cena 5 EUR. Je pripravená tlačová správa pre syndikát. Pripravujú sa 
pozvánky a plagátiky. 
Pri tejto príležitosti vystúpia detí MŠ a žiaci ZŠ 
Kvíz – Slavko Sabo – jeden z autorov - pravé orechové 
1 hod. vystúpenie ľudovej hudby Kandráčovci, predstavia sa aj Mirko Soták a Peťo 
Janitor – sólisti ľudovej hudby  

          Hlasovanie : za: 6  proti:0  zdržal sa : 0 
           Bolo prijaté uznesenie: č. 200 
 

9a). Prijatie nového VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas 
volebnej kampane (pre všetky druhy volieb) 

p. starostka informovala, že na verejnom priestranstve bol betónový stĺp, ktorý bol majetkom 
jednej agentúry, ktorá si tento stĺpy pozbierala z MČ. Je potrebné, aby sa plagáty lepili  na 
jednom mieste a nie na elektrické stĺpy a zastávky. Ďalej informovala o pokutách, ktoré 
hrozia za lepenie plagátov, ak sú nie na vymedzenom mieste. 
Je potrebné zo zákona, aby   sme prijali nové VZN o vymedzení miest na umiestňovanie 
volebných plagátov počas volebnej kampane pre všetky druhy volieb. Už sa pripravuje 
volebná kampaň. Preto chcem, aby poslanci navrhli, či sa má postaviť nejaká tabuľa alebo 
stĺp na verejnom priestranstve, kde predtým bol betónový stĺp.  Na zastávkach autobusu sa to 
nedá, pretože tento pozemok je DPMK. 
Poslanci navrhli, aby sa postavila tabuľa o rozmeroch 2x3 m na verejnom priestranstve, kde 
bol predtým betónový stĺp.         

       Hlasovanie : za:5   proti:0  zdržal sa :1 
     Bolo prijaté uznesenie: č. 199 

10. Rôzne 



- p. starostka  :  
            Máme 2 prekopávky na ul. Poľovská 43 – praskla voda 
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- poslanec Ing. Ladislav Brada  :  
Ostal som prekvapený. Zdržal som sa v niektorých bodoch hlasovania.  V roku 2013  

prídeme  na to, že nemáme vyhodnotené majetkové priznania. Kde sú majetkové 
priznania za rok 2012, 2011. Pýtam sa, sú tú aj iní poslanci, ako zvolávajú komisie? Rád 
by som to vedel. Vidím, že aj dnes je mimoriadne rokovanie. Dnes chýba pre pracovné 
povinností Lucia Gurbaľová, to je tak ako keď ja som mal pracovné povinnosti, tak vtedy 
sa zvolávali zasadnutia, keď som ja mal poradu , finančné správy, živí má zatiaľ práca . 
Ako sa mám vyjadrovať, keď nemám materiály k jednotlivým bodom. Niekto tu pošle 
žiadosť na otváracie hodiny v prevádzke pohostinstvo  a my sa máme vyjadriť, prečo sme 
to nemohli dostať domov. Ja nie som proti, nie som stotožnený s tým, že je to pre nás 
dobre, resp. pre občanov.  
- p. starostka : 

Na úrad nie sú dvere zamknuté. Tu môžeš prísť kedykoľvek. Iný poslanci vedia zavolať 
čo je nové. Zastavia sa na úrade kedykoľvek. Prestaň ma spájať s vecami za ktorými nie 
som ja.  Zvolávala som zastupiteľstvo s časovým predstihom a bolo to vždy nasledujúci 
týždeň do mestskom zastupiteľstve.   Čo si myslíš, že som volala na colnú správu aký 
máš program – nebuď malé decko. 
- poslanec Ing. Ladislav Brada 
u mňa je to zaujímavé, že vtedy boli zasadnutia, keď ja som mal pracovné povinnosti. 
Viem ako si posielala veci na MV SR a kade tade. Bola tam podpísaná Barnová.  
p. starostka : 

Podám podnet za krivé obvinenie na Teba pán poslanec. Barnová žiaden list 
nepodpisovala a ani neposielala na žiadne ministerstvo. List som písala a dotazovala som 
sa ja – osobne a list som podpísala  a vôbec nemám problém ti ho ukázať. Oháňate sa 
s anonymami, skúste si siahnuť do svedomia, kto ich píše. Ja sa neznížim na úroveň 
pisateľa anonymov, ak niečo chcem poviem to rovno do očí, a keď píšem tak sa 
podpíšem.  Na anonymy  máme tu dosť odborníkov – pisateľov,   možno  sedia aj tu v 
zadnej časti medzi nami.   
Máš ešte niečo p. poslanec? 
- poslanec Ing. Ladislav Brada 
nemám nič 
Ing. Stanislav Múdry ml.: 
Chcem sa opýtať p. Mitrika, či sa bol pozrieť na výstavbu komunikácii na     
Kameničnej? Zasypávajú  tam kanalizačnú šachtu. 
p. Mitrik – nebol som sa pozrieť, ale  verím, že ju nezaasfaltujú, pretože to je len  
vyrovnávanie cesty.   

Ing. Stanislav Múdry st.: 
Chcel by som sa spýtať, nerozumiem odpovedi na list. Sú tu nejaké postupy. Na 
spoločnom stretnutí s Ing. Jakubovom si povedala, že nemáš problém urobiť referendum.  
p. starostka: 
Prečo by sme išli do referenda, skúste si naštudovať najmä  kedy a k čomu sa môže 
uskutočniť  referendum, nikdy nie retroaktívne. Máme 38 záujemcov o byty.  
p. Ing. Stanislav Múdry st.: 
Celé to nie je o tom, je to o tom, že tvoja komunikácia bola zlá.  
p.starostka :  
Boli 2 verejné zasadnutia. Ja som sama nevedela, že  tu bude potrebné trafo a odkiaľ 
trasu VSE a.s. navrhne.  No chvála bohu, že ju zrealizujú na svoje náklady, no my 
Poľovčania (alebo len tí múdrejší ??????????) nič nechceme – to len hlupák môže 



odmietnuť pomoc v podobe 150 tis. € . Nie že by sme boli radi, sme barani ideme proti 
múru. O pár rokov budete ľutovať, že tam nebola urobená elektrina. 
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p. Ing. Stanislav Múdry st.:  
Začala si to minulého roku.  Stačilo prísť predtým, vysvetliť. Ty máš verejnú správu, ty 
by si mala najlepšie vedieť ako postupovať.   
p. starostka: 
škoda, že som ťa nenahrávala, keď si bol na úrade, čo všetko si tam narozprával, 
a koniec koncov tebe nejde o VN ani o trafo. Ver, že ľudia vidia o čo tebe a tým Vaším  
ide,  len v tom pokračujte ............... 
P. Pirošková : 
 Chcem sa opýtať, či existuje na úrade Všeobecne záväzne nariadenie o prideľovaní 
bytov a podmienkach? 
p. starostka: 
na toto som Vám už  x-krát odpovedala, ale zrejme ste si to zle zapísali.  Ak bude vydané 
stavebné povolenie, prijmeme aj VZN. Nájomné byty prideľuje  MČ –nie mesto Košice. 
p. Pištejová 
- hovorí sa, že elektrika sa vedie až po majetky ?  Majetky neodoberajú prúd? 
Chcem sa opýtať, keď máme separovaný zber, prečo má Šaca zľavu a Poľov nie? 

 p. starostka:  
p. Pištejová, najprv si zistíte fakty a potom hovorte. Miešate hrušky s jablkami.  Odvoz  
resp. separovaný zber  to sú záležitosti, ktoré rieši mesto.  
p. Pištejová : 
Ja som podala ešte v roku 2006 žiadosť. Kedy mi dáte dohromady priekopu, kedy to dáte 
preč? 
p. Lucia Višnická: 
Chcem sa opýtať, ja tomu nerozumiem, ja ako slobodná matka nemám nárok na byt? 

 p. Pirošková 
 nemáš, lebo nemáš príjem 
 p. Lucia Višnická 
 - vy odkiaľ viete môj príjem.  
 P. Lacko  

 P. starostka prečo si pred námestníkom p. Ing. Jakubovom nepovedala, že nesúhlasíš 
s referendom ? 
Pán poslanec R. Lacko navrhol, aby táto diskusia – skôr vadenie a emotívne kričanie jeden 
po druhom  starostka ukončila.  
  
11.  Záver  

Pani starostka poďakovala poslancom za účasť a zastupiteľstvo ukončila.  
 
 
 
 

                Mgr. Mária Birošová 
          starostka MČ Košice – Poľov 
 
 

Za  overovateľov: 
Ing. Marek Výrostko : 
Peter Mitrík: 


