Mestská časť Košice – Poľov, Dolina 2, 040 15 Košice
Z á p i s n i c a
zo 6. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Poľov zo dňa 5.10.2015
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.Návrh dohody o spolupráci medzi Auxiliary Police Slovakia a Mestskou časťou.
6.Tvorba nového územného plánu mesta Košice.
7.Program rozvoja mesta Košice.
8a.Voľba člena rady školy pri základnej škole Košice – Poľov.
8b.Rozdelenie výťažku z tomboly.
8c.Mzdové ohodnotenie volených funkcionárov a MK MČ Košice – Poľov.
9.Návrh na úpravu výšky telefónneho paušálu.
10.Poplatky za využívanie športového areálu.
11.Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2015 o poskytovaní
elektronických služieb.
12.Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2015 o ochrane
poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy predchádzaním výskytu a šíreniu
burín na neobrábaných pozemkoch.
13.Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 4/2015 o podmienkach poskytovania
dotácií.
14.Riešenie dodávky vody pre objekt športového areálu mestskej časti.
15.Žiadosť firmy Bitrade s.r.o., Letná 51, Malá Ida, o zmenu nájomnej zmluvy
na prenájom pozemku.
16.Žiadosť o stanovisko k odkúpeniu pozemkov spoločnosťou Birental s.r.o.
17.Správa o činnosti starostu MČ od posledného rokovania miestneho zastupiteľstva.
18.Návrh nájomnej zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkoch
pri prevádzkovaní podniku medzi mestskou časťou a Mold Trade s.r.o. Moldava.
19.Interpelácie poslancov.
20.Rôzne.
21.Záver.
1. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva (ďalej MZ) 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 Gurbáľová,
za overovateľov zápisnice: Roland Lacko a Lukáš Čonka.
hlasovanie: za 5 poslanci 0 proti 0 zdržal sa
3. Program rokovania miestneho zastupiteľstva predniesol starosta MČ Košice – Poľov
a pozmenil poradie, kde bod 5 presunul do bodu 17 a bod 17 do bodu 5. Taktiež p. Lacko
doplnil program MZ o bod 8b – rozdelenie výťažku z tomboly, bod 8c – mzdové
ohodnotenie volených funkcionárov a MK MČ Košice - Poľov , bod 8 sa mení na 8a.
hlasovanie: za 5 poslanci 0 proti 0 zdržal sa

4. Starosta vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho MZ a konštatoval, že všetky
uznesenia prijaté na rokovaní MZ Košice – Poľov dňa 30.06.2015 boli plnené. Starosta
pripomenul uznesenie v súvislosti s auditom, bude predložený zo strany starostu a čo sa týka
platobnej disciplíny nájomcov kultúrneho domu – bola zaslaná výpoveď. Poslanci zobrali
správu o plnení uznesení na vedomie.
hlasovanie: za 5 poslanci 0 proti 0 zdržal sa
5. V ďalšom starosta predstavil a dal slovo p. Sotákovi, zástupcovi Auxiliary Police Slovakia,
ktorý predstavil prezídium, ktoré sa skladá z 5 ľudí a poukázal na možnosť vzájomnej
spolupráce medzi Auxiliary Police Slovakia a mestskou časťou, kde by mohla byť zriadená
úradovňa – ide o minimálne 4 dobrovoľných ľudí z mestskej časti Košice - Poľov, ktorí sú
potrební na založenie tzv. úradovne. Je to dobrovoľná činnosť, pričom dobrovoľníkov je
potrebné vyškoliť. Potrebnú rovnošatu by hradila mestská časť Košice – Poľov, čo zahŕňa:
nohavice, tričko, šiltovka, topánky, prípadne ak by mestská časť mala záujem o slávnostnú
rovnošatu, je tu aj taká možnosť. P. Soták ďalej poukázal na dôležitosť mať vlastných
členov v úradovni, nakoľko títo ľudia poznajú lepšie domácich obyvateľov a miestne
pomery. Je to iné, keď príde domáci a upozorní domáceho ako keď príde polícia. Ide
o pomoc pre mestskú časť, ktorá stojí málo financií – len zakúpenie základného vybavenia.
Starosta na to reagoval a uviedol, že ľudia samy upozorňujú na vynášanie odpadu, čierne
skládky, štvorkolky. Ďalej uviedol, že o tejto dohode a spolupráci sa prvýkrát začalo
uvažovať už v januári. Starosta dal priestor aj občanom, aby sa vyjadrili a p. Pačaiová
uviedla, že si myslí, že ide o dobrú vec, len keby v našej mestskej časti nebol problém, že
jeden nepovie na druhého nič, aby mu nepoškodil.
hlasovanie: za 5 poslanci 0 proti 0 zdržal sa
6. Starosta pokračoval ďalším bodom tvorba nového územného plánu a uviedol, že ide
o tvorbu nového územného plánu, kde mesto Košice vypísalo súťaž na dodávateľa, resp.
zhotoviteľa. Územný plán sa začína tvoriť, t.j. my sme boli na stretnutí, kde bol stanovený
realizačný tím, je to konzorcium architektov, ktorý sa stretli a dali ponuku mestu Košice,
ktorá bola víťazná. Sme v štádiu, kde zhotoviteľ je jasný a začali sa zbierať informácie
o terajšej situácii, ktorá sa týka územného plánu mesta Košice a jednotlivých mestských
častí. Starosta ďalej uviedol, že ako informoval na komisii, do konca októbra každá mestská
časť má dať odpovede na dotazník, ktorý bol zaslaný zo stany zhotoviteľa územného plánu.
Na základne platných informácií zhotoviteľ by mal obísť všetky mestské časti a pozrieť si
infraštruktúru. Starosta informoval aj o webovej stránke, na ktorej sa nachádza nový územný
plán. Ďalej uviedol, že je to dokument, ktorý bude platný možno ďalších 30 rokov.
hlasovanie: za 5 poslanci 0 proti 0 zdržal sa
7. Starosta v ďalšom predniesol program rozvoja mesta Košice, kde poukázal na to, že je to
veľmi rozsiahli strategický dokument, ktorý zahŕňa hlavné aktivity a ciele mesta Košice až
do roku 2025 a je to základný dokument, o ktorý sa bude opierať mesto Košice a aj mestské
časti pri čerpaní rôznych finančných prostriedkoch, či už z euro fondov, alebo fondov, ktoré
ponúkajú jednotlivé ministerstvá. Mestské časti majú 2 alternatívy, to že MZ vezme tento
dokument na vedomie a dá úlohu starostovi, aby to rozpracoval na podmienky mestskej časti
v rámci tých sekcií, ktoré sú určené, alebo sa bude tvoriť vlastný dokument, čo starosta
uviedol, že je to zbytočné. Pre potreby mestskej časti je aktuálny dokument postačujúci
a starosta poukázal na dôležitosť rozpracovania týchto aktivít na podmienky mestskej časti
do konca roka.
hlasovanie: za 5 poslanci 0 proti 0 zdržal sa
8a.Starosta prešiel do bodu 8a – voľba člena rady školy pri základnej škole Košice – Poľov, kde
ako člena rady školy navrhol Mgr. Luciu Gurbáľovú.
hlasovanie: za 4 poslanci 0 proti 1 zdržal sa
8b.Starosta dal slovo p. Lackovi, ktorý uviedol bod 8b – rozdelenie výťažku z tomboly z Dňa
Poľova, kde starosta s poslancami rozdelili výťažok na 3 časti: MŠ – 300,- eur, ZŠ – 300,eur a úcta k starším – 147,- eur.
hlasovanie: za 5 poslanci 0 proti 0 zdržal sa

8c. Starosta dal slovo p. Lackovi – zástupcovi starostu, ktorý predložil správu o činnosti MK
MČ Košice – Poľov o počte zasadnutí a o aktivitách poslancov na akciách MČ.
hlasovanie: za 5 poslanci 0 proti 0 zdržal sa
9. Ďalším bodom je návrh na úpravu výšky telefónneho paušálu, ktorý starosta odôvodnil tým,
že doterajší paušál nepostačuje na prenos dát a pred koncom mesiaca má prekročený limit
a preto informoval o možnosti zvýšiť paušál z Panter 35 na Panter 40, kde bude k dispozícii
6 GB a cena sa navýši iba o 5,- eur.
hlasovanie: za 5 poslanci 0 proti 0 zdržal sa
10. Starosta navrhol do konca roka využívanie športového areálu pre miestnych občanov
zadarmo s výnimkou tenisu.
hlasovanie: za 5 poslanci 0 proti 0 zdržal sa
11. Starosta prešiel do ďalšieho bodu – VZN č. 2/2015 o poskytovaní elektronických služieb a
uviedol, že samotné VZN spočíva v tom, že beží projekt elektronizácia mesta Košice, kde
občan v budúcnosti bude môcť podať žiadosť aj elektronicky. V našom prípade bude môcť
podať žiadosť o zmenu trvalého, resp. prechodného pobytu, potvrdenie o pobyte, žiadosť
o pridelenie súpisného/orientačného čísla a podobne. Boli definované prístupy z hľadiska
elektronickej úradnej tabule, ktorá bude mať charakter informačnej tabule. Naša mestská
časť požiadala o vydanie certifikátu - zaručenú elektronickú pečať. Certifikát bude na dobu 4
rokov, čo predstavuje pre nás náklad 87,-eur. Toto VZN bude slúžiť na možné podanie
žiadosti elektronickou formou.
hlasovanie: za 5 poslanci 0 proti 0 zdržal sa
12. Starosta v ďalšom informoval o VZN č. 3/2015 o ochrane poľnohospodárskej a
nepoľnohospodárskej pôdy predchádzaním výskytu a šíreniu burín na neobrábaných
pozemkoch a poukázal na to, že od kedy začala jar, Ing. Výrostko vidí a má prehľad, že
pôda nie je v takom stave, v akom by mala byť. Starosta uviedol, že je rád, že niektorí ľudia
nie sú ľahostajní a snažia sa niečo urobiť preto, aby sa veci pohli k lepšiemu, ale to
nepostačuje. Už dávnejšie boli rozposielané listy všetkým občanom, ktorí majú pozemky
v KÚ Poľov, Farskému úradu sv. Michala, Urbariátu a spoločnosti Mold Trade. Starosta
ďalej uviedol, že na to, aby sme mohli zabezpečiť nejakú kontrolnú činnosť, musíme mať
najprv nejakú páku, t.j. pravidlá, ktoré upravuje VZN č. 3/2015. Ing. Výrostko poznamenal,
že VZN č.3/2015 je dobré a uvítal aj list adresovaný majiteľom pozemkov, no zároveň
uviedol, že uvedený list sa minul účinku, zo 100% keď 10% niečo urobilo s burinou, tak je
to veľa. Ďalej Ing. Výrostko položil otázku, akým spôsobom sa bude ukladať pokuta a kto
ju bude vyberať. Starosta na to reagoval, že aj mestská polícia môže uložiť pokutu. Ing.
Výrostko poukázal aj na VZN č. 1/2015, ktoré zakazuje voľný pohyb psov a aj napriek
tomu sa v našej mestskej časti psy voľne pohybujú a nič sa s tým nerobí.
hlasovanie: za 5 poslanci 0 proti 0 zdržal sa
13. Starosta uviedol ďalší bod – návrh VZN č. 4/2015 o podmienkach poskytovania dotácie.
Máme zatiaľ platné VZN z roku 2006, kde ešte finančné prostriedky sú v slovenských
korunách, zmenilo sa to tým, že právomoc starostu poskytnúť dotáciu bolo možné podľa
pôvodného do výšky 2000,- Sk, ale po novom starosta bude mať právomoc poskytnúť
dotáciu vo výške 200,- eur a nad 200,- eur rozhoduje miestne zastupiteľstvo. Ing. Výrostko
poukázal, že v návrhu VZN č. 4/2015 je v texte spomenutá príloha, ktorá mala byť
neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN, no žiaľ tam nebola a preto sa pýtal, kde je tá príloha.
Ing. Matiová uviedla, že tie prílohy sa neprikladali, pretože nechceli sme taký rozsiahli
materiál a je to vecou zúčtovania ale Ing. Matiová má tieto veci pripravené. Ing. Matiová
ďalej uviedla, že je potrebné riešiť športový klub, kde v rámci rozpočtu im bolo
poskytnutých 1500,- eur, vyúčtovanie predložili za prvú časť aktivít toho roku k 30.6.2015.
Bude potrebné doplniť zmluvu, na základe ktorej a za akých podmienok bude poskytnutá
dotácia pre športový klub. Starosta uviedol, že mestská časť nemôže financovať činnosť
športového klubu v plnej výške.
hlasovanie: za 5 poslanci 0 proti 0 zdržal sa
ďalším
bodom
–
riešenie
dodávky vody pre objekt športového areálu
14. Starosta pokračoval
mestskej časti. Ako už informoval na komisii, po nástupe do funkcie starostu, starosta videl

faktúry za vodu, t.j. za vodné a stočné za kultúrny dom a objekt Domu Nádeje. Čo sa
nenašlo, resp. doteraz sa neplatilo za objekt telocvične v športovom areály. Za základe
upozornenia a listu od firmy Birental, nakoľko celý objekt telocvične je napojený na
jestvujúci vodovod a meranie je na účet uvedenej firmy, starosta sa zúčastnil na rokovaní so
zástupcami uvedenej firmy a vlastník vodovodu, resp. prípojky bol ochotný túto situáciu
riešiť a navrhnuté riešenie bolo to najlacnejšie, t.j. aby sa urobilo podružné meranie a
uzatvorila dohoda o dodávke vody medzi mestskou časťou Košice – Poľov a spoločnosťou
Birental s.r.o.
hlasovanie: za 5 poslanci 0 proti 0 zdržal sa
15. V ďalšom starosta informoval o žiadosti firmy Bitrade, s.r.o. o zmenu nájomnej zmluvy
na prenájom pozemku. Mesto Košice odsúhlasilo predaj časti parcely 865/1, ktorá bola
geometrickým plánom rozčlenená na ďalšie parcely. Mestská časť mala platné nájomné
zmluvy a s firmou Bitrade s.r.o. máme nájomnú zmluvu na 800 m2. Z tých 800 m2 už 400
m2 patrí firme Birental s.r.o., nie mestskej časti a preto uvedená firma navrhla upraviť
nájomnú zmluvu dodatkom na prenájom už iba na 400 m2.
hlasovanie: za 5 poslanci 0 proti 0 zdržal sa
16. Ďalším bodom starosta poukázal na prijatú žiadosť o stanovisko k odkúpeniu pozemkov
spoločnosťou Birental s.r.o. Žiadosť o stanovisko bola zaslaná z Magistrátu mesta Košice
od p. riaditeľa Lazúra, kde na základe žiadosti firma Birental požiadala mesto Košice
o odkúpenie pozemkov parcela 865/1 a 865/2. Tento návrh bude prerokovaný
pravdepodobne na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Na základe
prerokovania, ktoré starosta mal s konateľmi spoločnosti Birental – p. Juhás a p. Biroš,
starosta si vie predstaviť spoluprácu tak, aby mestská časť vedela využiť tieto pozemky na
sklad či už posypového materiálu alebo uskladnenie kosačiek a podobne.
hlasovanie: za 5 poslanci 0 proti 0 zdržal sa
17. Starosta pokračoval správou o činnosti starostu od posledného MZ, kde informoval, že bolo
dovolenkové – prázdninové obdobie a to bolo vidno aj na prichádzajúcej pošte, o projekte
Elektronizácia služieb mesta Košice. Z pohľadu mestskej časti sa zabezpečovala oprava
havarijného stavu Domu nádeje. Celkové náklady boli 8341,- eur, poisťovňa po predložení
všetkých dokladov nám preplatila 3739,- eur, v rámci príspevku mesta Košice sme dostali
1399,- eur ako účelovo viazaný transfer na opravu. Ďalej starosta informoval o tom, že
v 3.štvrťroku mala začať výstavba verejného vodovodu na Sklepárskej ulici, odovzdá sa
stavenisko a začne sa s výkopovými prácami, záleží to od kapacít závodu Košice, ale
cedentná zmluva je platná. V ďalšom starosta uviedol, že bolo na úvori schválené VZN
o vykonaní referenda. Ďalej informoval o rokovaní rady starostov, kde bolo prerokovávané
znižovanie počtu mestských častí mesta Košice. Starosta poukázal na to, že odôvodnenie
znižovania počtu mestských častí je úspora finančných prostriedkov. Rada starostov
poukázala na potrebu nie redukcie mestských častí, ale skôr o vypracovanie modelu
prerozdeľovania finančných prostriedkov, ako príklad uviedol, že podielová daň na 1
obyvateľa je 354,- eur. My do nášho rozpočtu dostávame 104,- eur. Podielové dane, ak by
sme dostali v plnej výške, tak by sme mali o 250 000,- eur vyšší rozpočet ako je teraz a pri
takom balíku finančných prostriedkov je možné zabezpečiť rozvoj mestskej časti. Ďalej
začalo sa v našej mestskej časti s výmenou LED žiaroviek na verejnom osvetlení, vieme
zabezpečiť výmenu osvetlenia pri minimálnych finančných nákladoch. Náklady na údržbu
a osvetlenie na Poľovskej ulici hradí mesto Košice. Ďalej informoval o stretnutí s Národnou
Dialničnou Spoločnosťou v súvislosti so spracovaním riešenia obchvatu, resp. diaľničného
privádzača Ľudvíkov dvor – Košice, kde je viacero alternatív, buď tu budú súbežné
komunikácie alebo to bude riešené inou križovatkou cez premostenie, čo sa týka Poľova.
Tento problém musí byť vyriešený, nakoľko nie je možné, aby na každom úseku bola
obmedzená rýchlosť. Starosta informoval a súčasne poďakoval p. Pačaiovej za bylinkovú
špirálu, ktorá nám zdobí park. Náklady na ňu boli nejakých 107,- eur, ostatné veci boli

bezplatné a na jar keď sa vysadia bylinky to bude znova niečo iné ako doteraz. Na úrad sme
dostali od p. Pačaiovej aj nejaké izbové kvety a kaktusy.
hlasovanie: za 5 poslanci 0 proti 0 zdržal sa
18. Starosta uviedol ďalší bod - návrh nájomnej zmluvy o nájme poľnohospodárskych
pozemkoch pri prevádzkovaní podniku medzi mestskou časťou a Mold Trade s.r.o.
Moldava. Starosta informoval, že ide o pozemok, kde je dotiahnutý plynovod a pozemok
mal slúžiť na výstavbu bytov. Mold Trade oslovuje ľudí a ľudia dostávajú ponuky od
rôznych podnikateľov a spoločností, pričom nevedia, komu majú veriť. Od spoločnosti Mold
Trade prišla ponuka uzatvoriť zmluvu s mestskou časťou. Starosta uviedol, že po
preštudovaní a konzultácii na finančnej komisii, miestnemu zastupiteľstvu starosta odporučil
neschváliť túto nájomnú zmluvu s tým, že by chcel zvolať verejné zhromaždenie ľudí a
Mold Trade aby vysvetlili, aký majú zámer, aké sú podmienky a aby aj ľudia mali možnosť
sa vyjadriť. Ing. Výrostko poznamenal, že je potrebné, aby sa spoločnosť vyjadrila
k zámeru, hlavne ku chovu hovädzieho dobytku.
hlasovanie: za 5 poslanci 0 proti 0 zdržal sa
19. Starosta uviedol bod interpelácie poslancov, kde slovo dostala Mgr. Gurbáľová a
informovala o návrhu projektu knižnej publikácie pri príležitosti 770. výročia o 1. zmienke
o Poľove. Mgr. Gurbáľová a starosta sa stretli s uznávaným grafikom, ktorý im vysvetlil
možnosti grafiky a preto si myslia, že je to zaujímavé z toho hľadiska, že knižná publikácia
nemá obsahovať iba textovú časť, ale aj dokumenty, obrázky, ktoré by nám vedeli
obyvatelia poskytnúť. Poukázala na to, že knihy sú robené viac dokumentárne, t.j. viac
obrázkov ako textu. Starosta uviedol, že tvorba a vydanie takejto publikácie je finančne
náročné a bolo by možné to realizovať len v prípade, ak by sa podarilo získať finančné
prostriedky z iných zdrojov, napr. z VÚC alebo od sponzorov. Ak sa rozhodneme pre takúto
vec – knihu, je potrebné na tom pracovať dlhšie, nakoľko si to vyžaduje dlhodobú prípravu.
Starosta ďalej uviedol, že tento projekt by sa mohol realizovať len v prípade, ak by sme 90
% financií mali z iných zdrojov a len 10 % vlastných zdrojov.
hlasovanie: za 5 poslanci 0 proti 0 zdržal sa
V ďalšom Mgr. Gurbáľová sa ospravedlnila za chyby, ktoré boli v Poľovčanovi, že
skomolila mená, firmy a iné preklepy a uviedla, že to dá na správnu mieru. Ing. Výrostko
poznamenal, že by bolo dobré zvoliť člena do rady materskej školy, keď máme člena
v rade základnej škole a preto navrhol Ing. Bradu – starostu.
hlasovanie: za 5 poslanci 0 proti 0 zdržal sa
Ing. Výrostko poukázal aj na poplatoky za vodu na cintoríne, vodné – stočné, kde stočné by
mohlo byť účtované inak, nakoľko 95 % použitej vody sa nevráti do kanalizácie. Starosta na
to reagoval a informoval o tom, že bude mať stretnutie s vodárňami a preto spomenie aj túto
problematiku, nakoľko na cintoríne sa voda využíva na polievanie kvetov, čistenie hrobov
a stočné by nám nemalo byť účtované v plnom rozsahu. Ďalej Ing. Výrostko poukazoval na
skládky smerom ku Gardu, že odpad neubúda, ale stále iba pribúda a ľudia stále znášajú
ďalšie odpady a tým sa problém nerieši. Informoval aj o tom, že na ulici Ku Gardu nie je
priechodná cesta v plnom profile, nakoľko sú tam rozrastené stromy a kríky a je potrebné to
poriešiť. Starosta na to reagoval, že sa to oreže krovinorezom, ale p. Výrostko poznamenal,
že ide už o hrubé konáre a je to potrebné zrezať pílou. Preto by bolo potrebné osloviť
všetkých vlastníkov parciel, ktorým patria uvedené parcely, aby to dali do takého stavu, aký
by mal byť. Starosta na to reagoval s možnosťou, že sa zistia vlastníci budú oboznámení
a vyzvaní k odstráneniu týchto kríkov z časti cesty a rigola.
Starosta v ďalšom informoval o tom, že boli vymenené rúry a zosypaný rigol na Poľovskej,
ktorý predstavoval riziko pre peších, ako aj pre vozidlá pred jeho domom, mestskú časť to
nestálo nič a všetky náklady vzal na seba. Mgr. Gurbáľová dostala podnet od ľudí na
skrášlenie hornej zastávky, nakoľko tam chodí množstvo cudzích ľudí, hlavne do jazdeckej

školy. V ďalšom Mgr. Gurbáľová navrhuje na základe podnetu od ľudí, aby sa zaviedlo
nejaké uvítanie novonarodených detí, ako to bolo niekedy.
Starosta informoval aj o tom, že bola daná výpoveď z nájmu pre IVAMU – prevod z
konateľa expresa v priestoroch kultúrneho domu z dôvodu neplatenia nájomného, t.j.
k 31.1.2016 a navrhol priestory ponúknuť do nájmu. Ing. Múdry pripomenul aj na jamu pri
odbočovaní pred p. Pačaiovej a taktiež pred p. Michala Pačaia, kde by bolo potrebné posúriť
zasypanie uvedených jám, nakoľko je to nebezpečné aj z hľadiska detí a taktiež dopravy.
Ing. Múdry poukázal aj na Kameničnú ulicu, ktorá je v zlom stave a ľudia, ktorí tam bývajú
nemôžu chodiť autami, nakoľko celá cesta je rozbitá a navrhol, aby sa tam navozil kameň
alebo drť, ktorá by aspoň vyrovnala uvedené nerovnosti.
Mgr. Gurbáľová uviedla, že 21.11.2015 ako predsedníčka Občianskeho združenia Speváckohudobného súboru Poľov všetkých pozvala na 6.ročník koncertu: Spievajte mu novú pieseň,
nadšene mu hrajte. Uviedla, že budú pozvaní rôzni hostia a ide o akciu, ktorá sa osvedčila a
tohto roku bude realizovaná s podporou mestskej časti, preto sú všetci pozvaní a vstup je
zadarmo. Od 20.00 hod bude možnosť sa zabaviť ako náhrada Katarínskej zábavy.
20. Starosta navrhol poslancom schváliť priestor na otázky a dopyty pre občanov, po schválení
poslancov dal priestor občanom, kde ako prvý sa ujal slova Ing. Múdry ml., ktorý uviedol,
že vysypať nejaký kameň, resp. piesok len preto, aby bol je teraz zbytočné, nakoľko prídu
dažde a zhrnú to do rigola a bude problém. P. Pačaiová sa pýtala, že vyšli už 3 noviny
Poľovčan a ani v jednom čísle nebol uvedený dôvod, prečo bolo pozastavené stavanie
bytoviek. Starosta na to reagoval, že pozastavené boli z dôvodu neplatnosti zmlúv, ale p.
Pačaiová uviedla, že obyvatelia to nemajú ako vedieť a bolo by dobré do novín dávať aj
aktuálne dianie a informácie čo sa týka našej mestskej časti. P. Pačaiová v ďalšom uviedla,
že most od kostola ku obchodu je v hroznom stave, nakoľko tam sú diery – vypadnutý
betón a je to nebezpečné aj pre detí ale aj pre dospelých. Poslanci na to reagovali s tým, že
do opravia. Starosta informoval aj o možnosti zamestnania pre nezamestnaných, nakoľko
beží projekt „Národný program podpory zamestnanosti“. V ďalšom sa slova ujala p.
Pištejová, ktorá poukázala na problémy cestovania a súčasne aj na cestovné poriadky,
nakoľko je zlá doprava do Šace a prípoj žiadny, prečo sa s tým nič nerobí a ľudia musia
cestovať zo Šace až do Košíc, aby sa mohli dostať do Poľova, lebo iné spojenie nemajú.
Starosta uviedol, že autobusy stoja pri rázcestí a každý autobus nemôže tam stáť, nakoľko
autobusy stoja v pripojovacom pruhu, resp. na krajnici. P. Pištejová poukázala aj na strom
lipu, ktorá má vyschnuté konáre a je potrebné to orezať.
21. 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
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Ing. Ladislav Brada
starosta
v.r.

Košice – Poľov, 13.10.2015
Zapísala: Ing. Martina Pethöová

