
Mestská časť Košice – Poľov, Dolina 2, 040 15 Košice

Z á p i s n i c a
zo 4. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Poľov zo dňa 28.5.2015

Prítomní: -  Ing. Ladislav Brada – starosta MČ Košice - Poľov
 -   poslanci miestneho zastupiteľstva – viď prezenčná listina

     -   občania mestskej časti – viď prezenčná listina
Program: 1. Otvorenie rokovania

      2. Určenie zapisovateľky, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
      3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
      4. Kontrola plnenia uznesení.
      5. Správa o činnosti starostu MČ Košice - Poľov od posledného rokovania miestneho

                      zastupiteľstva.
      6. Prerokovanie cedentnej zmluvy medzi MČ Košice - Poľov a VVS, a.s. vo veci 

                      rozšírenia verejného vodovodu.
      7. Rôzne - interpelácie poslancov a správa kontrolóra MČ Košice - Poľov.
      8. Záver.

1. Zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva  zahájil  a viedol  starosta  Ing.  Ladislav  Brada.
Uviedol,  že  sú  prítomní  všetci  poslanci  a rokovanie  miestneho  zastupiteľstva  je
uznášaniaschopné.

2. Starosta  určil  za  zapisovateľku  Ing.  Pethöovú,  za  návrhovú  komisiu:  Mgr.  Lucia
Gurbaľová, za overovateľov zápisnice: Roland Lacko a Lukáš Čonka.      hlasovanie: za 5
poslanci

3. Program rokovania  miestneho  zastupiteľstva  predniesol  starosta  MČ Košice  – Poľov
a na návrh kontrolóra MČ Košice - Poľov miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Poľov (ďalej
iba MZ) schválilo zmenu programu presunutím bodu 7 – záver do bodu 8 a bod 7 – rôzne,
interpelácie poslancov a správa kontrolóra MČ Košice – Poľov.    hlasovanie: za 5 poslanci

4. Starosta  vykonal  kontrolu  plnenia  uznesení  z predchádzajúceho  zastupiteľstva  a
konštatoval, že všetky uznesenia prijaté na rokovaní MZ Košice – Poľov dňa 26.03.2015
boli splnené až na uznesenie č. 29 o vykonaní pasportizácie osadenia reklamných zariadení,
ktoré  bude  vykonané  až  po  mestskom zastupiteľstve  t.j.  po  22.6.2015.  Poslanci  zobrali
správu o plnení uznesení na vedomie.       
hlasovanie: za 5 poslanci

5. Starosta Ing. L. Brada podal informáciu o svojej činnosti od posledného rokovania MZ
Košice  –  Poľov.  Vzhľadom na  jarné  obdobie,  kedy  je  čas  kosby  skonštatoval,  že  MČ
Košice – Poľov má už 3 týždne objednávku na Správe mestskej zelene, no žiaľ do dnešného
dňa  tráva  nie  je  pokosená  a aj  napriek  telefonickým  urgenciám  pretrvávajú  zo  strany
dodávateľa výhovorky na množstvo práce. V súvislosti s tým sa zakúpil krovinorez a boli
uzatvorené  2  dohody  o pracovnej  činnosti  s občanmi  MČ  Košice  –  Poľov,  ktorí  budú
zabezpečovať kosbu v mestskej časti Košice – Poľov. Ďalej starosta informoval, že cintorín
tohto času je už pokosený a do budúcna bude potrebné vyzvať pred kosbou občanov, aby si
zo svojich hrobov, resp. v priestore medzi hrobmi poupratovali kahance a kvety. V ďalšom



starosta informoval o finalizácii webovej stránky MČ Košice – Poľov, kde je potrebné ešte
doriešiť fotogalériu, aktualizovať sadzobníky tak, aby stránka bola funkčná do konca prvého
júnového týždňa. Zverejňovanie dokumentov na stránku bude vo vlastnej réžii a zabezpečia
to pracovníčky miestneho úradu MČ Košice – Poľov. Vykonávajú sa opatrenia, ktoré majú
zabezpečiť, aby v mesiaci jún boli vykonané maliarske práce v areáli ihriska – náter oplotení
a prístrešku, ktoré budú realizované na základe dohody o pracovnej činnosti. Ďalej starosta
informoval o stretnutí starostov v súvislosti s rušením MČ mesta Košice, kde skonštatoval,
že 1.6.2015 je zvolaná mimoriadna rada starostov za účasti primátora mesta Košice, kde
jedným z bodov rokovania bude diskusia na tému zrušenia MČ mesta Košice. 

      hlasovanie: za 5 poslanci

Starosta  MČ  Košice  –  Poľov  ďalej  informoval  o vykonanom  rozpočtovom  opatrení
č. 2/2015, na ktoré má oprávnenie v zmysle uznesenia č. 17/2014 zo dňa 30.12.2014, kde
konštatoval,  že  schválený  rozpočet  MČ Košice  -  Poľov  na  rok  2015  je  170 472,-  eur.
Na základe  dobropisov  za  plyn  a  elektrinu,  transferu  z mesta  Košice,  celkové  prijmi
rozpočtu po úpravách sa zvýšili zo 170 492,- na 176 629,- eur, vrámci výdavkovej časti a
zabezpečenia  činností  samosprávnych  funkcií  urobil  rozpočtové  opatrenia,  ktoré  dostanú
všetci poslanci s tým, že sa presúval objem finančným prostriedkov vrámci materiálových
skupín elektriny, údržby tam, kde máme plnenie za 1.štvrťrok podlimitné, kde bolo potrebné
rozpočet navýšiť, sa navýšilo, kapitola 63 – údržba domu nádeje, kde bolo vrámci rozpočtu
500,- eur. Samotná údržba domu nádeje bola navýšená o sumu 3947,- eur, čo spolu činí
4447,-  eur.  Vrámci  realizácie  elektronického  trhoviska  v čase,  keď  sa  spustí,  bude
k dispozícii  dostatok  financií,  podľa  predpokladanej  výšky  zákazky  s tým,  že  sa  počíta
s minimálne 50  %  úhradou  zo  strany  poisťovne  Po rozpočtových  opatreniach  č.  2/2015
rozpočet MČ Košice - Poľov je vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov.

              hlasovanie: za 5 poslanci

6. Starosta prešiel k prerokovaniu cedentnej zmluvy medzi MČ Košice – Poľov a VVS, a.s.
vo veci rozšírenia verejného vodovodu na ulici Sklepárska, kde p. Ing. Výrostko upozornil
na nesprávnu  prílohu  v pozvánke,  pretože  nebola  tam  cedentná  zmluva  súvisiaca
so Sklepárskou  ulicou  ale  Kameničnou.  Ďalej  p.  Lacko  uviedol,  že  sa  osobne  dostavil
na miestny úrad MČ Košice – Poľov a upozornil  na to  pracovníčky,  pričom v mailovej
komunikácii  bola  príloha  správna.  Starosta  sa  ospravedlnil  za zamestnancov  a  vyzval
poslancov, aby sa vyjadrili, či môžu o tomto bode rokovať, keď v pozvánke bola iná zmluva.
Poslanci súhlasili s prerokovaním cedentnej zmluvy na výstavbu vodovodu na Sklepárskej
ulici. Ide o predĺženie verejného vodovodu, k čomu je aj právoplatné stavebné povolenie a
úsek je dlhý 54,8 m. Vrámci tohto projektu je smerom na ulici  Za záhradami plánovaná
odbočka pre budúcu IBV. Do budúcna by na ulici Sklepárska nemal byť už žiaden zásah.
Cedentná  zmluva  hovorí  o postúpení  práv  investora,  kde  MČ Košice  – Poľov postupuje
práva investorovi bez toho, aby sa žiadala náhradu doteraz vynaložených prostriedkov, ktoré
boli  použité  v súvislosti  s vybavovaním stavebného  povolenia  –  spracovanie  projektovej
dokumentácie  a  správne poplatky.  Stavebné povolenie  je  právoplatné  a  právoplatnosť  je
vyznačená aj na projektovej dokumentácii. MZ Košice – Poľov bolo zvolané aj kvôli tomu,
že  VVS,  a.s.  má  realizáciu  tohto  diela  naplánovanú  vo  svojich  investičných  plánoch
na 3.štvrťrok  2015,  t.j.  júl,  august,  september  tohto  roka,  pričom  celá  táto  zmluva  je
podmienená schválením miestneho zastupiteľstva Košice – Poľov. Zmluva o postúpení práv
investora sa uzatvára za podmienok, že cedent postúpi práva investora bez nároku na úhradu
doposiaľ vynaložených prostriedkov, cesionár prevezme práva investora v plnom rozsahu
za stavbu a stavba má platné územné a vodoprávne rozhodnutie. Cedent si svoje prípadné
podlžnosti a záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prípravou a realizáciou stavby vysporiada



sám, súhlasí s bezodplatným zriadením vecného bremena na svojich pozemkoch pre celý
rozsah cedovanej stavby, cedent nemá uzatvorenú platnú zmluvu o dielo so zhotoviteľom na
cedovaný rozsah. Cedovaná stavba je pripravená na začatie a stavbu bude realizovať VVS
a.s.  vlastnými  kapacitami.  Cesionár  po  podpísaní  Zmluvy  o postúpení  práv  a povinností
investora oznámi listom zmenu investora a zmenu stavebného dozoru na predmetnej stavbe
na  príslušný  Okresný  úrad,  odbor  starostlivosti  o životné  prostredie.  Cesionár  ako  nový
investor si na cedovanej stavbe vyhradzuje právo v plnom rozsahu určovať tempo realizácie
a postup prác na stavbe v závislosti od svojich finančných možností. Zároveň cedent nemá
právo samostatne zasahovať do procesu riadenia realizácie cedovaného diela. Zmluvu môže
vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.
Výpovedná lehota je 3-mesačná.  Ing. S.  Múdry poznamenal,  že v stavebnom povolení  je
uvedená  lehota  výstavby  32  mesiacov  –  je  to  lehota  určená  na  realizáciu  stavby.
Na Sklepárskej ulici MČ Košice – Poľov eviduje 2 stavebníkov, ktorí požiadali o stavebné
povolenie  na  rodinný dom,  a po rokovaní  s nimi  je  potrebné  využiť  priestor  rozkopávky
cesty,  aby sa urobili  všetky inžinierske prípojky a po realizácii  už nebol potrebný žiadny
zásah. Stavebníci sú oboznámení s týmito skutočnosťami.       hlasovanie: za 5 poslanci

7. Kontrolór MČ Košice – Poľov predniesol správu z vykonania finančnej kontroly, ktorá
sa uskutočnila od 11.5.2015 do 15.05.2015, kde vykonal kontrolu výdavkov a finančných
operácií  MČ  Košice  –  Poľov.  Touto  kontrolou  bol  poverený  MZ  Košice  –  Poľov
za 1. polrok roku 2015. Kontrola spočívala v tom, či si MČ Košice – Poľov plní povinnosti
vo vykonávaní predbežnej finančnej kontroly pri vykonávaní všetkých finančných operácií,
kontrolované  účtovné  doklady  na  základe  príloh  patrili  do kontrolovaného  obdobia
2. polroku r. 2014. Vykonanou kontrolou sa kontrolór zameral na hospodárnosť, efektívnosť,
účelnosť a účinnosť použitia rozpočtových prostriedkov, vykonávanie predbežnej finančnej
kontroly  a  doloženie  vierohodnými  dokladmi  vykonanej  úhrady  za  objednané  tovary
a služby.  Vykonanou  kontrolou  bol  zistený  stav:  vo  výdavkoch  v hotovosti  boli  všetky
výdavkové doklady zapísané  v peňažnom denníku v poradí,  v akom výdavky v hotovosti
boli uskutočnené. Účtovné doklady a zápisy boli vykonané v súlade so zákonom. Kontrolou
výdavkových  dokladov  s použitím  zákona  č.  502/2001  bolo  zistené,  že  zo  strany
zodpovedných zamestnancov bola určitá snaha vykonať čiastočne predbežnú kontrolu, ale
nie  v takom  rozsahu  ako  je  stanovené.  Ustanovenia  tohto  zákona  zamestnancami  MČ
Košice – Poľov neboli zvládnuté. Vo výdavkoch v bezhotovostnom platobnom styku bolo
zistené, že len v malom množstve predložených a uhradených dodávateľských faktúr ako
dôvod fakturovania uvádzali, že fakturujú za poskytnuté tovary a služby MČ Košice – Poľov
na základe uzavretej zmluvy s MČ Košice – Poľov, alebo na základe objednávky tovaru a
služby  vyhotovenej  MČ  Košice  –  Poľov.  Ku niektorým  faktúram  boli  predložené
objednávky a zmluvy, ktoré boli MČ Košice – Poľov povinne zverené na webovej stránke
MČ Košice – Poľov. Vo vykonávacej doložke ku faktúre nebol záznam o vykonaní vecnej a
formálnej  kontroly  pred  vykonanou  úhradou.  Podobne  ako  pri výdavkoch  v hotovosti  aj
vo výdavkoch  v bezhotovostnom  platobnom  styku  neboli  zamestnancami  MČ  Košice  –
Poľov vykonávané kontroly podľa zákona č. 502/2001 a tým vlastne bol zákon porušený.
Kontrolór  konštatoval,  že v sledovanom období MČ Košice – Poľov neboli  uskutočnené
výdavky, ktoré by nesúviseli s plnením úloh originálnej pôsobnosti obce, teda MČ Košice –
Poľov a pri všetkých výdavkoch v bezhotovostnom styku je potrebné na faktúrach doplniť
odvolanie  na  čísla  vydaných  objednávok  a  MČ  Košice  –  Poľov  uzatvorených  zmlúv
s dodávateľmi. Starosta uviedol, že sú zistené nedostatky a preto je potrebné sa povenovať
kontrole, vnútornej ako aj kontrole, ktorú vykonávajú kontrolné orgány a uviedol, že dôjde
v rámci  organizačného  poriadku  k rozdeleniu  kompetencie  zodpovednosti  za  kontrolu.
Do konca  júna  je  potrebné  prijať  smernicu  o protizákonnej  činnosti,  kde  sa  má  zriadiť



anonymná schránka pre zamestnancov MČ Košice – Poľov, aby nebola pod kamerovým
systémom  a  bola  dostupná  24  hodín  denne,  v prípade  podania  sťažnosti  zo  strany
zamestnancov ak majú podnet o protizákonnej činnosti. Kontrolór navrhol mailovú schránku
–  kontrolor@polov.sk.  P. Lacko uviedol, že to nebude anonymné, že lepšie by bolo dať
nejakú schránku ku potravinám, ale p. Ing. Výrostko uviedol, že je to súkromný majetok a
nie  je  to  možné.  Starosta  poznamenal,  že  je  potrebné  na nasledujúcom  zastupiteľstve
prerokovať  záverečný účet  roku 2014.  Momentálne  beží  výberové konanie na audítora a
práve  audit  by  mal  vykresliť  veci  tak,  v akom  stave  sme,  čo  sa  všetko  vynaložilo,  či
oprávnene alebo neoprávnene,  aby sme do budúcnosti  vedeli.  Kontrolór  poznamenal,  že
vykonáva funkciu vonkajšej kontroly.  Aj samotní zamestnanci musia vykonávať kontrolu
obehu dokladov a aj priebežnú kontrolu.            hlasovanie: za 5 poslanci

Ing. Výrostko uviedol, že ľudia sa sťažujú ohľadom kosby na cintoríne, je tam vysoká tráva
a nič sa s ňou nerobí a čo sa týka objednávky, tak uviedol, že na stránke nie je zverejnená
objednávka na  kosbu.  P.  Lacko uviedol,  že  objednávka je  už  2  týždne  a  zatiaľ  neprišli
pokosiť trávu. Starosta poznamenal, že vzhľadom na to, že bol pohreb, pozrel si hrobové
miesto  a  urobil  prvé opatrenia  a  v stredu pred pohrebom si  vyčlenil  čas  na kosbu trávy
na cintoríne  a  kosil, popoludní  sa  ku  starostovi  pridal  aj  p.  Lacko.  Kosenie  trávy medzi
hrobmi  je  náročné.  Ing.  Výrostko  poznamenal,  že  keď  sa  kosí,  nech  sa  aj  dokosí.
Ing. Výrostko sa pýtal, prečo je rozvoz stravy zabezpečovaný 2 – zamestnancami, lebo to nie
je také náročné, aby rozvoz mali zabezpečovať 2 osoby, keď bolo dohodnuté, že postačuje
iba  jeden zamestnanec.  Starosta  uviedol,  že  je  to  z hľadiska bezpečnosti  lepšie,  ak sú 2
osoby, benzín je ten istý, rýchlejšie sa strava roznesie a je aj  lepšia spolupráca, jedna je
v aute a jedna zabezpečuje doručenie stravy. Mgr. Gurbáľová súhlasila, že je lepšie, ak sa
obed roznáša  autom,  je  to  lepšie  z hľadiska  aj  poveternostných podmienok,  rýchlejšie  a
hospodárnejšie.  Poslanci  MZ Košice – Poľov  sa  dohodli,  že  strava  bude  zabezpečená  2
zamestnancami. 

Ing. Múdry uviedol, že pred škôlkou je dosť veľká jama a taktiež aj pri odbočovaní na ulicu
Kameničná  z ulice  Kovaľská.  Mgr. Gurbáľová  uviedla,  že  v nedeľu  dňa  7.6.2015  sa
uskutoční  divadelné  predstavenie  Ochotníckeho divadla z Lorinčína  – Ženský zákon a je
potrebné  dať  do povedomia  ľudí  túto  skutočnosť  formou  plagátov  do  škôlky,  školy  a
na zastávky  MHD.  Ing.  Výrostko  reagoval  na  výlep  plagátov  do zastávok  MHD,  že  je
potrebné zvoliť inú formu a nie lepenie plagátov s lepiacou páskou, lebo to nevyzerá veľmi
dobre. 

V ďalšom poslanci  dali  priestor  na  otázky z radu  občanov,  kde  p.  Pačaiová  uviedla,  že
začalo letné obdobie a začali jazdiť na motorkách a štvorkolkách a čaká, kedy sa niekomu
niečo  stane  a  už  to  bude neskoro riešiť.  Na to  reagoval  Ing.  Výrostko  odporúčal  volať
mestskú políciu na linku 159. P. Lacko kontštatoval, že nočný kľud začína od 22.00 hod. a
končí o 6.00 hod. V ďalšom p. Pačaiová uviedla, že okolie škôlky nie je pokosené, pričom
stále  pri  kosbe škôlky sa kosilo  aj  okolie.  Kosenie  areálu  škôlky zabezpečuje  Magistrát
mesta Košice a okolie škôlky zabezpečuje mestská časť Košice – Poľov. V ďalšom vystúpila
p. Pištejová, ktorá poukázala na rýchlu jazdu vodičov po ulici, pričom šoféri neberú ohľad
na deti a chodcov. P. Pištejová ďalej uviedla, že ak je prietrž mračien, tak voda tečie z cesty
do dvora k jej domu. Keď sa dávala odvodňovacia rúra, bolo potrebné to vyspádovať tak,
aby voda odtekala  iným smerom ako do dvora.  Tiež  uvádza,  že dole Kovaľskou ulicou
smerom  ku  kostolu  tečie  voda  dole  ulicou  a  je  potrebné  to  riešiť.  Na  to  reagovala
p. Pačaiová, že sú tam spodné vody a stále boli. Starosta reagoval, že nie je možné robiť
všade rigoly a ak by sa na ceste stretli 2 autá, neprešli by, lebo cesta by sa zúžila a bola by
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neprejazdná. Starosta ďalej uviedol, že obyvatelia na Pažitnej ulici čakajú, že sa im budú
čistiť  rigoly,  ale  každý  by si  mal  pred  svojím domom vyčistiť  rigol.  P. Puzderová  a p.
Pirošková poukázali na nutnosť vyčistenia rigola vedľa p. Homoľu. V ďalšom p. Pačaiová
poukázala aj na zanedbané a nepokosené polia a záhrady. Starosta uviedol, že do budúcna
plánuje  zabezpečiť kontajneri  na  biologicky rozložiteľný  komunálny  odpad,  tzv.  BRKO,
ktorý bude slúžiť na odvoz trávy, konárov a iného biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu. P. Lacko s deťmi a s p. Hužvárovou poupratovali okolo chodníka medzi Sadencom
a naložili plný vozík a odniesli do kontajnera.

8. Starosta  MČ  Košice  –  Poľov  Ing.  Ladislav  Brada  ukončil  rokovanie  miestneho
zastupiteľstva Košice – Poľov a poďakoval poslancom a občanom mestskej časti za účasť.

Overovatelia zápisnice: Roland Lacko .................................  

     Lukáš  Čonka...................................  

Ing. Ladislav Brada
           starosta

        v. r.

Košice – Poľov, 02.06.2015
Zapísala: Ing. Martina Pethöová


