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

Z á p i s n i c a
z 8. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Poľov zo dňa 8.3.2016

Prítomní: - Ing. Ladislav Brada – starosta MČ Košice - Poľov
- poslanci miestneho zastupiteľstva – viď prezenčná listina
- hostia a 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. Prerokovanie návrhu mesta Košice na zrušenie Základnej školy na ulici Dolina č.43
v Košiciach – Poľove.
5. Záver.

1. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ladislav Brada- starosta MČ
Košice-Poľov. Privítal všetkých poslancov, Ing. Jozefa Karabina – mestského
poslanca a starostu MČ Košice-Pereš , PaedDr. Evu Tkáčikovú – riaditeľku Základnej
školy v Košiciach–Poľove, Bc. Lenku Albrechtovú – predsedníčku Rady školy
a ostatných prítomných hostí.
2. Starosta určil za zapisovateľku Ing. Marcelu Vojtaškovú, za členku návrhovej komisie
Mgr. Luciu Gurbáľovú a za overovateľov zápisnice pána Lukáša Čonku a Ing.
Stanislava Múdreho.
Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

3. Program rokovania miestneho zastupiteľstva predniesol starosta MČ Ing. Ladislav
Brada.
Hlasovanie: za 5 proti 0 zdržal sa 0
4. Hlavný bod programu zasadnutia otvoril starosta Ing. Ladislav Brada. Poslanec
miestneho zastupiteľstva Ing. Marek Výrostko požiadal o slovo a navrhol, aby slovo
dostala predsedníčka Rady školy Bc. Lenka Albrechtová, ktorá uviedla, že v januári
tohto roku pozvala rodičov detí, ktoré navštevujú túto školu, členov Rady školy,
starostu MČ a poslanca Rolanda Lacka na stretnutie, kde prezentovala návrh
Magistrátu mesta Košice na vyradenie Základnej školy, Dolina 43, Košice a jej súčasti
(školský klub detí) zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.8.2016 a zaradenie
Elokovaného pracoviska Ulica Dolina 43 ako súčasť Základnej školy, Bernolákova
16, Košice do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2016. Rodičia detí aj Rada školy
s týmto návrhom súhlasili.
Ako prvá na daný návrh reagovala pani poslankyňa Mgr. Lucia Gurbáľová otázkou
ohľadom rizík Elokovaného pracoviska, akoby sa potom zaručilo, koľko rokov bude
následne ešte fungovať táto škola. Ak sa riaditeľ Základnej školy, Bernolákova 16,

Košice rozhodne Elokované pracovisko zrušiť, Magistrát mesta Košice a Mestská časť
Košice-Poľov nebude môcť tomu zabrániť?
Pani riaditeľka ZŠ uviedla, že nie je vypracovaná finančná analýza ušetrených
nákladov pri vytvorení Elokovaného pracoviska. Je potrebné si ju vyžiadať od mesta
Košice. Základná škola je financovaná zo štátneho rozpočtu a dotácií mesta. Ak by
došlo k zvýšeniu počtu žiakov, dotácie od mesta by boli nižšie. Elokovaným
pracoviskom sa ušetrí príplatok za riadenie školy, plat hospodárky školy a príplatky za
zastupovanie. Tým sa ušetrí mesačne 310 €, čo je 3720 € ročne.
Starosta MČ Košice-Poľov uviedol, že zrušenie Základnej školy,resp. Elokovaného
pracoviska bude mať vplyv aj na spoločensko-kultúrne podujatia v Poľove a je
potrebné zohľadniť aj množstvo financií, ktoré boli vynaložené na školu zo strany
rodičov, z finančných zbierok a pod. Je potrebné hľadať možnosti dofinancovania
školy a areálu školy aj z prostriedkov mestskej časti a využiť všetky prostriedky na
udržanie tejto školy.
Starosta MČ Košice-Pereš, ktorý je aj mestským poslancom uviedol, že Rada starostov
sa môže týmto návrhom zaoberať a uznesenie Rady starostov bude závisieť od
uznesenia poslancov MČ Košice-Poľov.
Starosta Ing. Ladislav Brada odporučil poslancom prijať uznesenie, že nesúhlasia
s návrhom mesta Košice na vyradenie Základnej školy, Dolina 43, Košice a jej súčasti
zo siete škôl a školských zariadení a následné kroky.
Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

5. Na záver sa starosta MČ Košice-Poľov Ing. Ladislav Brada poďakoval všetkým za
účasť a ukončil rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice:

Lukáš Čonka....................................................................
Ing. Stanislav Múdry.......................................................

Ing. Ladislav Brada
starosta MČ Košice-Poľov
v.r.

V Košiciach-Poľove, dňa: 9.3.2016
Zapísala: Ing. Marcela Vojtašková

