C:

Mestská časť Košice – Poľov

Zápisnica
z 25. zasadania MZ MČ Košice-Poľov konaného dňa 24.6.2014 o 18.30 hod.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Zapísala : Mgr. Slávka Huljáková

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie – zistenie prítomnosti poslancov–určenie overovateľov a navrhovateľov MZ
Návrh na doplnenie programu (navrhujú poslanci a starostka)
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Správa nezávislého audítora za rok 2013
Stanovisko kontrolóra MČ k záverečnému účtu na rok 2014
Schválenie záverečného účtu za rok 2014
Odpredaj nehnuteľnosti pre kupujúcich L. Nemca s manželkou podľa osobitného
zreteľa
Správa o činnosti starostky od ostatného zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva
(informuje starostka)
Interpelácia poslancov
Rôzne
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 25.
riadnom zastupiteľstve MČ Poľov.
Konštatovala neprítomnosť poslanca Ing. Ladislava Bradu, ktorý neospravedlnil svoju
neúčasť.
Navrhla navrhovateľov a overovateľov MZ.
Za navrhovateľov boli zvolení : Ing. Marek Výrostko
Za overovateľov boli zvolení : Ing. Stanislav Múdry, Roland Lacko

Hlasovanie : za : 6

proti: 0

zdržal

sa :0
Bolo prijaté uznesenie: č. 259
2. Návrh na doplnenie programu
Poslanci súhlasili s programom 25. riadneho rokovania miestneho zastupiteľstva a nikto
nemal návrhy na doplnenie programu.
Hlasovanie : za : 6 proti: 0 zdržal sa :0
Bolo prijaté uznesenie: č. 260

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Starostka MČ konštatovala, že uznesenia z 23 riadneho a 24. mimoriadneho
zastupiteľstva MZ MČ Poľov sú splnené.
Hlasovanie : za : 6 proti: 0 zdržal sa :0
Bolo prijaté uznesenie: č. 261

4. Správa nezávislého audítora za rok 2013
Ing. Matiová oboznámila prítomných so správou audítora a konštatovala, že podľa
názoru nezávislého audítora účtovná uzávierka vyjadruje objektívne vo všetkých
významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie MČ KE-Poľov
k 31.12.2013 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu
v súlade so zákonom o účtovníctve.
Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej
závierky konštatuje, že nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočností, ktoré
by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu
a návratných zdrojov podľa ich overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej
uzávierke.
Poslanci MČ KE – Poľov zobrali na vedomie správu nezávislého audítora účtovnej
závierky MČ KE-Poľov za rok 2013 .
Správa nezávislého audítora je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie : za : 6 proti: 0 zdržal sa :0
Bolo prijaté uznesenie: č. 262

5. Stanovisko kontrolóra MČ k rozpočtu na rok 2014
p. Ing. Hospodár predložil poslancom písomné stanovisko k návrhu záverečného účtu
a zároveň oboznámil prítomných s týmto stanoviskom.
Zároveň konštatoval, že návrh záverečného účtu MČ KE-Poľov za rok 2013 bol
spracovaný v súlade s príslušnými ustanovenia § 16 Zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5
citovaného zákona. Tento návrh bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci
obvyklým. Riadna účtovná uzávierka za rok 2013 a hospodárenie MČ KE-Poľov za rok
2013 v súlade s § 9 ods.4 Zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 Zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli overené audítorom.
V zmysle § 16 ods. 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčil
miestnemu zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu MČ KEPoľov za rok 2013 výrokom : MZ MČ KE-Poľov schvaľuje celoročné hospodárenie
MČ v roku 2013 bez výhrad.

Poslanci MČ KE – Poľov zobrali na vedomie správu kontrolóra MČ k záverečnému účtu
za rok 2013.
Stanovisko kontrolóra MČ je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie : za : 6 proti: 0 zdržal sa :0
Bolo prijaté uznesenie: č. 263
6. Schválenie záverečného účtu za rok 2014
MZ MČ KE- Poľov schválilo záverečný účet mestskej časti na rok 2013, prebytok
hospodárenia vo výške 3.783,09 EUR ako prídel RF.
Záverečný účet je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie : za : 6 proti: 0 zdržal sa :0
Bolo prijaté uznesenie: č. 264

7. Odpredaj nehnuteľnosti pre kupujúcich L. Nemca s manželkou podľa osobitného
zreteľa
Starostka MČ navrhla MZ schváliť na základe Zákona o majetku obcí odpredať parcelu
č. 801 – resp. jej časť 801/2 vo výmere 62 m2 vo vlastníctve mesta KE pre doterajšieho
užívateľa p. L. Nemca s manželkou, ul. Ku Gardu podľa osobitného zreteľa.
Hlasovanie : za : 6 proti: 0 zdržal sa :0
Bolo prijaté uznesenie: č. 265

8. Správa o činnosti starostky od ostatného zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva
( t.j. od 30.4.2014 – 24.6.2014)
p. starostka informovala :
- 8 máj – Dní Košíc – odovzdávanie cien – cena mesta Košice, cena primátora
a plaketa primátora
- Okresná prokuratúra – vykonanie previerky na dodržanie zákonnosti Zákona č.
211/2000
- Neplánová zastupiteľstvo v MČ bolo 22.5.2014
- Slovenská televízia nahrávala dokument s občanmi, ktoré vyrozprávali Poľovské
poviedky s autorom p. Slavkom Sabom, bude to odvysielané v programe „Necelebrity
Slovenska“, termín nám bude oznámený
- 28- 29. 5. 2014 – Bratislava – ZMOS,
- Konala sa rada starostov – volebné obvody, RZMK- JUH
- Pracovné stretnutia na VVS – ohľadom predĺženia IS voda-kanál
- Ing. Sokol končí územné konanie na IS nová lokalita Sadovnícka ul.
- Pracovné stretnutie na VSE ohľadom prepojenia trafostanice na ul. Kameničná
a prepoj - Kovaľská
- vynovený park pred KD, osadenie sochy patróna MČ sv. Michala archanjela
- akcia DEŇ POĽOVA – minimaratón, absolvoval ho aj poslanec p. Mgr. I. Sidor, ktorý
daroval FK komplet dresy, na dni Poľova nás poctili svojou prítomnosťou p. primátor
mesta Košice a aj p. námestník primátora
- pondelok – 16.6. sa konalo zastupiteľstvo MK – majetkové veci odpredaje, vecné
bremená, nájmy, Dom umenia, volebné obvody
- pracovné stretnutie na ÚPSVaR – ohľadom dlhodobo nezamestnaných, ktorí musia
odpracovať 32 hodín pre MČ
rozlúčka s deťmi MŠ – nástup do 1. ročníka – poďakovanie p. riaditeľke MŠ Erike
Kvetkovej, ktorá končí vo funkcií riaditeľky po 29 rokoch svojho pôsobenia
- pripravuje sa zájazd do Levoče, kúpalisko – júl a august, zájazd do Poľska
- chlapci pripravujú vatru
- júl a august - nebude mestské zastupiteľstvo

- pripravujú sa rozpočty na VO na úpravu vjazdu na cintorín, kolumbárium, pamätník
obetiam I.aII. sv. vojny
Hlasovanie : za : 6 proti: 0 zdržal sa :0
Bolo prijaté uznesenie: č. 266
9. Interpelácie poslancov
Ing. Stanislav Múdry :
chcem sa opýtať na podnet občanov a či bude verejné zhromaždenie?
p. starostka:
je volený rok, voľby sú pravdepodobne v polovici novembra teraz je dovolenkové
obdobie verejné zhromaždenie robiť v jeseni, keď už tohto roku boli dve, a je
potrebné si naštudovať k čomu a prečo poslanci zvolávajú VZ
p. Ing. Stanislav Múdry
Raz ročne by bolo dobré urobiť verejné zhromaždenie, aby ľudia vedeli čo sa deje v MČ.
Chcel by som dať návrh, aby bolo verejné zhromaždenie, aby poslanci určili termín
verejného zhromaždenia
p. Roland Lacko :
- chcem sa spýtať, či je prepoj z Pažitnej ul. ako sú pripravené nové územia
p. starostka :
Áno je to v poriadku
sú pripravené zóny – dohodneme s Ing. Malinovským stretnutie na ÚHA, aby bol rozvoj
v lokalite Studne. Ak sa vlastníci parciel Za záhradami dohodnú – je potrebné
vysporiadať komunikáciu a zokruhovať Kameničnú
p. Ing. Stanislav Múdry :
čo sa týka prístupovej cesty, asi pochybili úrady, keďže som dostal stavebné povolenie,
zatiaľ nikto z majiteľov mi nepovedal, že chodím po ich komunikácii resp. pozemkoch.
Čo sa týka sietí sú na väčšiu vzdialenosť. Oproti mne sused Paluš má to zahradené,
myslím si, že on nemá problém.
p. starostka:
On nie, ale MČ a áno, je potrebné vysporiadať túto komunikáciu aj na papieri nielen
v teréne, a čo je hlavne -je jej identita v katastri nehnuteľnosti.

10. Rôzne
p. starostka :
– oboznámila prítomných, že jednala so zást. O2 – ohľadom SMS- zatiaľ na 3
mesiace by sme dostali 1000 SMS bezplatne, aby sme mohli posielať SMS
správy, zatiaľ ako pilotný program. Máme už 40 mobilných čísel od občanov.
Nás to nebude stáť nič, iba SIM karta.
– 26.6.2014 bude stretnutie s ÚPSVaR – ohľadne nezamestnaných – tí, čo sú
evidovaný na ÚPSVaR a dostávajú dávky, musia odpracovať 32 hodín pre MČ.
18 ľudí je v MČ evidovaných, keď nepríjmu prácu, tak stratia dávku. Prácu im
pridelí starostka a koordinátor z ÚPSVaR bude ich kontrolovať
– zároveň oznámila časový plán rokovaní MZ, t.j. 7.8., 11.9, 16.10.2014 ak sa
vyskytnú mimoriadne okolnosti, termíny môžu byť posunuté
p. Ing. Mudry st.:
vážení p. poslanci, započul som, že bude prepojenie Kameničnej a Kovaľskej, kde sa napojíme
p. starostka:
zokruhuje sa tým celý Poľov t.j. z novej trafostanice sa prepojí Kovaľská
a Kameničná, podmienky stanovila Vsl. energetika, a ak sa to Vám pán Múdry nepozdáva dajte

dotaz na Vsl. energetiku, aby zástupcovia VSE Vám to vysvetlili, resp. vy im, že vy to takto
navrhujeme, je potrebné ak chceme niečo riešiť poznať aj zákon o energetike.
p. Pirošková : vyzývam poslancov, aby urobili referendum, aby sa všetci občania vyjadrili,
ohľadne bytov. Ešte raz sa dozviem, že na mňa kydáš p. starostka, tak dám podnet na súd a tiež
tvoj syn sa vyhrážal mojej rodine, keď sa nám bude ešte raz vyhrážať, tak skončí na súde.
p. starostka: ja určite sa neznížim na Vašu úroveň či už osočovaním, kričaním, alebo aj ako
o tom hovoríte kydaní - treba Vážiť si slová čo sa tu povie, ak máte potrebu, aby Vás vypočul
súd kľudne sa naň obráďte. A ešte taká perlička pre Vás pani Piroškova nezaťahujte to tejto
Vašej hry môjho syna, klamstva a nadávky to už asi patria do Vášho slovníka.
Ja nemám len reči, ako vy, ja mám dôkazy našla som ich dvore, a je to zdokumentované aj na
kriminálnej polícií
p. Pirošková : to si už prehnala p. starostka, to je špina
starostka: pani Pirošková Vážte slová ešte raz Vám hovorím, vidíte to je Váš slovník, a verím,
že tú špinu ste adresovali do vlastných radov, lebo v opačnom prípade ....
p. Pištejová : to čo je za starostku, čo nevie zodpovedať ani na jednu otázku, každé zastupiteľstvo
sa končí hádkou - chcem sa spýtať, kedy bude ukončená priekopa?
p. starostka: pani Pištejová o akej hádke hovoríte, veď tu sa hádate len vy v zadnej časti
zasadačky, asi to je už Váš rituál pred voľbami. Priekopa bude ukončená vtedy keď si pán
Lukáč zrealizuje mostík.
11. Záver
Pani starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a pozornosť a ukončila
stretnutie zasadnutia.

Mgr. Mária Birošová
starostka MČ Košice – Poľov

Za overovateľov:
Roland Lacko
Ing. Stanislav Múdry

