
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Poľov 

 

Z á p i s n i c a 

 z  2. rokovania  miestneho  zastupiteľstva  Mestskej  časti  Košice  Poľov  zo dňa 30.12.2014 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Prítomní: -  Ing. Ladislav Brada – starosta MČ 

                 -  poslanci miestneho zastupiteľstva v počte 5 – viď prezenčná listina   

                 -  občania mestskej časti – viď prezenčná listina   

Program: 1. Otvorenie rokovania.  

                  2. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva.  

                  3. Určenie zapisovateľky, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  

                  4. Návrh rozpočtu na rok 2015 a výhľadové roky 2016 a 2017.  

                  5. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2015 a výhľ. roky 2016-2017. 

                  6. Správa o  činnosti starostu MČ od ustanovujúceho zastupiteľstva.  

                  7. Rôzne.  

                  8. Záver.  

1/  Zasadnutie miestneho zastupiteľstva otvoril a viedol starosta Ladislav Brada. Konštatoval,  

     že  na  rokovaní  sú  prítomní všetci  poslanci a  zastupiteľstvo  je uznášaniaschopné. 

2/  Program  rokovania uvedený  v pozvánke  bol  doplnený  a  schválený o bod 5. a  -  Plán  

     kontrolnej činnosti kontrolóra MČ na I. polrok 2015 – hlasovanie: za 5 poslanci  

3/  Starosta určil za  zapisovateľku M. Matiová, za návrhovú komisiu L. Gurbaľová, za overo- 

     vateľov zápisnice L. Čonka a R. Lacko – hlasovanie: za 5 poslanci 

4/  Starosta uviedol  návrh rozpočtu na rok 2015 a výhľadové roky 2016 – 2017, oboznámil  

     prítomných s plánovanými príjmami a tiež výdavkami na 2015,    roky 2016- 2017 nie sú 

     záväzne.  Starosta  vyzval M. Matiovú, o oboznámenie s návrhom rozpočtu na rok 2015,  

     ktorá podala podrobný výklad  k tvorbe príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Uviedla,  

     že návrh rozpočtu na roky 2015 – 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 15.12.2014, 

     neboli vznesené návrhy a pripomienky k predloženému návrhu rozpočtu. K predložené- 

     mu  návrhu neboli vznesené žiadne dotazy  ani pozmeňujúce  návrhy poslancami miestne- 

     ho zastupiteľstva. Poslanci schválili predložený návrh rozpočtu na rok 2015 a výhľadové  

     roky 2016 – 2017 v celkovom objeme príjmov  a výdavkov celkom v čiastke 170492  €. 

        – hlasovanie: za 5 poslanci.  

5/  Starosta L. Brada uviedol bod rokovania  –  stanovisko  kontrolóra  k návrhu  rozpočtu  

     na roky 2015 a 2017 – vyzval M. Matiovú, aby  prečítala  doručené  stanovisko kontro- 

     lóra z  dôvodu jeho neprítomností – hlasovanie: za 5 poslanci  

5a/ - Starosta MČ uviedol doplnený bod programu – plán kontrolnej činnosti kontrolóra  

     mestskej časti na I. polrok 2015 –  hlasovanie: za 5 poslanci 

6/ Starosta mestskej časti podal informáciu o činnosti od ustanovujúceho miestneho zastu- 

    piteľstva  t.j. 15.12.2014:  

    - dňa 16.12.2015 bol podpísaný preberací protokol z titulu zmeny vo funkcií starostu  

       za prítomností  Mareka Výrostku  - poslanca MZ,  

    - prevzal motorové vozidlo Škoda Fabia – konštatoval, že je značne opotrebované  

      má ubehnuté 416 tis. km, nebola vedený záznam o prevádzke vozidla a jeho sprevádz- 

      kovanie si vyžaduje cca 150 € výdávkov,  

    - zabezpečoval inštaláciu betlehemu pri kostole za pomoci poslancov a občanov MČ,  

    - zabezpečoval vianočnú výzdobu MČ,  

    - zúčastnil sa na vianočnej besiedke so žiakmi  ZŠ a MŠ,  

    - zabezpečil prevádzku športového areálu po 15.12.2014,  

    - informoval, že dnes t.j. 30.12.2014 bola uskutočnená kolaudácia plynovej prípojky  

      k 2x16 BJ firmou Konštrukta s.r.o  práce fakturované a uhradené vo čiastke cca. 25800 €,  



                                                          -    2   - 

    - informoval prítomných, že bola dňa 26.12.2014 uskutočnená – štefanská zábava,  

    - podal informáciu o rozsahu a potrebe financovania výstavby  2x16 bytových jedno- 

       tiek, o potrebe zdrojov a finančného zabezpečenia výstavby a očakávaných poplatkov   

       z titulu ich prenájmov  nájomníkmi, uviedol potrebu podať informáciu  o plánovanej  

       výstavbe nájomných bytov občanom mestskej časti na verejnom zhromaždení,   

    - oznámil, že bol upozornený historikom, že pamätník padlým nemá osadené  4 mená 

       z  I. svetovej vojny,  vec prešetrená,  

    - upozornil na veľkú spotrebu vody v areály „Domu smútku“,  uviedol  potrebu urobiť  

       kontrolné meranie,  

    - upozornil na potrebu aktualizácie „sim karty“ pre funkčnosť  zabezpečovacie zariadenia            

       v objekte telocvične a domu smútku,  

    -  informoval o potrebe zabezpečiť výkon zimnej údržby – posyp, odhrňovanie – ciest MČ,  

                                                                                                  hlasovanie: za 5 poslanci  

7/  Starosta mestskej časti uviedol bod – rôzne – v ktorom vystúpili: 

     - Starosta MČ požiadal  poslancov na potrebu:  

        - použitia vlastného motorového vozidla pre potreby MČ  - hlasovanie: za 5 poslanci,  

        - použitia mobilného telefónu pre výkon funkcie starostu – paušál Orange – Panter  

           od 1.1.2015 – hlasovanie: za 5 poslanci,  

        - predniesol potrebu splnomocnenia na výkon rozpočtových opatrení v zmysle platných  

           predpisov viď zák. č. 583/20004 Z.z. v znp – hlasovanie: za 5 poslanci,  

    - L. Gurbaľová -  upozornila na potrebu doplnenia členom komisií miestneho zastupi- 

       teľstva z radov občanov MČ, návrhy doplnenia členov preložiť na najbližšie roko- 

       vanie  miestneho zastupiteľstva,  

    - Marek Výrostko – uviedok, že  časti balíčkov pre detí boli pohádzané v rigole, na zničený  

      majetok v telocvični, že odkvapové rúry  telocvične slúžiace ako „posilňovňu“,  

    - starosta upozornil na potrebu hygienickej maľovky v objektoch MČ, na túlavé psy  MČ,  

      na problémy pri parkovaní na uliciach počas výkonu zimnej údržby,  

    - S. Múdry str. – uviedol potrebu  oboznámenia budúcich nájomníkov o platbách za     

      nájomné byty, či bude o ich prenájom záujem, je potrebné uviesť očakávanú výšku nájmu,  

   - starosta upozornil na potrebu verejnej diskusie k prehodnoteniu potreby  výstavby  

      bytových jednotiek pre MČ,  

   - Pirošková Helena – podala dopyt na informáciu o výške úveru, prečo nebola prednostná  

      splátka úveru v roku 2015 keďže sa predala kanalizácia, upozornila na túlavé psy,  

      upozornila na skládku na Kamenici, upozornila na výdavky na voľby 2015  a 2016,  

      - upozornila na parkovanie pred budovou „ROPA“na rýchlu jazdu pri ZŠ, na potrebu  

        dopravného značenia, a na výšku pohľadávok a záväzkov k 31.12.2014 - upozornila  

       na referendum 7.2.2015 a potrebu jeho propagácie,  upozornila  na  práce na  plynovej  

      prípojke k 2x16 BJ kde ostal  zasypaný  rigol - upozornila na nadštandardné zdravotné  

      prehliadky a fakturáciu vo výške 756 €,  požadovala prehľad  o stave pohľadávok a záväz-    

      kov k 31.12..2014 

   - Pištejová Terézia – upozornila na  problém pri odhrňovanie snehu, na kanál realizovaný  

      pre zvod vody v roku 2014, ktorý nedostatočne zabezpečuje odvod vody z komunikácií,   

   - K predmetným dotazom a interpeláciám podal vysvetlenie starosta MČ L. Brada.  

8/   Starosta L. Brada ukončil rokovanie miestneho zastupiteľstva,  poďakoval poslancom 

      a občanov mestskej časti za účasť,  zaželal šťastlivého Silvestra a Nový rok 2015.  

   

Zapísala: Ing. M. Matiová                                                   Ing. Ladislav   B r a d a    

Overovatelia: Lukáš Čonka ............................                                      starosta   

                       Roland Lacko ........................... 


