Zápisnica

z 10. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Poľov, ktoré sa konalo
30.06.2016

Prítomní:

- Ing. Ladislav Brada – starosta MČ Košice – Poľov
- poslanci miestneho zastupiteľstva – 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. Informácia o činnosti starostu MČ od posledného rokovania miestneho
zastupiteľstva.
6. Prerokovanie záverečného účtu rozpočtového hospodárenia MČ za rok 2015.
7. Stanovisko kontrolóra MČ k záverečnému účtu rozpočtového hospodárenia MČ
za rok 2015
8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ na 2.polrok 2016
9. Interpelácie poslancov.
10.Rôzne.
11.Záver.

1.
Zasadnutie miestneho zastupiteľstva ( ďalej MZ ) otvoril a viedol starosta MČ Košice-Poľov
Ing. Ladislav Brada. Uviedol, že sú prítomní všetci poslanci a rokovanie miestneho
zastupiteľstva je uznášaniaschopné.
2.
Starosta určil za zapisovateľku Ing. Marcelu Vojtaškovú, za návrhovú komisiu Ing. Marek
Výrostko, za overovateľov zápisnice: Mgr. Lucia Gurbáľová a Ing. Stanislav Múdry.
hlasovanie: za 5 poslanci
3.
Program rokovania miestneho zastupiteľstva predniesol starosta 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 28.04.2016 boli splnené.
Poslanci zobrali správu o plnení uznesení na vedomie.
hlasovanie: za 5 poslanci
5.
Starosta Ing. Ladislav Brada podal informáciu o svojej činnosti od posledného rokovania MZ
Košice – Poľov.
Dňa 18. a 19. mája sa konal 27. snem ZMOSu. Za účasti delegátov, hostí, ústavných
činiteľov, predstaviteľov ústrednej štátnej správy a ďalších účastníkov sa zástupcovia miest
a obcí venovali rôznym aspektom činnosti združenia a samosprávy. Na podnet viacerých
starostov JUDr. Jozef Sotolář, PhD. navrhol, aby sa zrušil audit záverečného účtu pre obce do
3 000 obyvateľov z dôvodu vynaloženia veľkého objemu peňazí na tento účel.

Dňa 13. júna 2016 sa konalo XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, kde bolo
schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o zriadení Školského klubu detí,
Dolina 43, Košice ako súčasť Základnej školy, Bernolákova 16, Košice podľa predloženého
návrhu. Ďalej bolo schválené VZN mesta Košice o zrušení Základnej školy, Dolina 43,
Košice a jej súčasti.
Starosta venoval množstvo času aj príprave Dňa Poľova, kde sa v tombole vyzbieralo 407,- €
a za predaj guľášu 149,- €.
Koncom júna bola predložená Smernica RS 01/2016- nariadenie starostu MČ Košice-Poľov
o registratúrnom poriadku na schválenie Archívu mesta Košice. Od júla bude pošta
prideľovaná jednotlivým referentom cez elektronický systém WinASU. Každý pracovník
bude mať prístup k jednotlivým spisom.
Začína sa spracovávať plán úkrytov civilnej ochrany. Vyriešil sa aj problém s RSS kanálmi,
kde nefungovalo správne preklápanie informácii na úradnú tabuľu.
Objekt telocvične je potrebné napojiť na kanalizáciu, doteraz voda odtekala cez ihrisko do
neďalekého potoka. Prehodnotí sa aj nájom priestorov bývalého espressa a telocvične.
Na Rade starostov starosta MČ Košice-Sever Marián Gaj otvoril tému zlučovania mestských
častí a hovorilo sa aj o osadení reklamných tabúľ, nakoľko tieto sa nachádzajú aj na takých
miestach, ktoré mestské časti nemajú v správe.
Je potrebné doriešiť kosenie zelene na miestach, ktoré mestská časť nemá v správe.
hlasovanie: za 5 poslanci
6.
Starosta dal slovo Ing. Monike Matiovej, ktorá spracovala záverečný účet rozpočtového
hospodárenia MČ za rok 2015.
Rozpočet bol schválený Uznesením MZ č.10/2014 zo dňa 30.12.2014 ako vyrovnaný vo
výške 170 492,- €. V priebehu roka bol rozpočet upravovaný rozpočtovým opatrením:
- č.1 – vykonané starostom MČ zo dňa 26.03.2015
- č.2 – vykonané starostom MČ zo dňa 02.04.2015
- č.3 – vykonané starostom MČ zo dňa 04.05.2015
- č.4 – vykonané starostom MČ zo dňa 01.06.2015
- posledné zmena rozpočtu bola vykonaná dňa 18.12.2015 uznesením č.83/2015
Tento záverečný účet MČ obsahuje údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný a kapitálový
rozpočet a finančné operácie, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad
o poskytnutých a prijatých transferoch.
I.

Údaje o plnení rozpočtu

Plnenie rozpočtu príjmov :
V rozpočtovom roku 2015 boli príjmy naplnené na 100,00 %. Z toho:
- bežné príjmy na:
100,10 %
- kapitálové príjmy na: 0,00 %
- finančné operácie na: 99,80 %
Bežné príjmy boli naplnené na 181 918,74 €.
Daňové príjmy čiastkou 123 271,- € boli naplnené na 100,00 %.
Daňové príjmy boli naplnené hlavne výnosom z dane z príjmov FO zo Štátneho rozpočtu
poskytovanej z prerozdelenia MMK pre mestské časti čiastkou 123 271,- €, čo je
najvýznamnejšia a zákonom zaručená položka príjmu do rozpočtu MČ.
Nedaňové príjmy boli naplnené hlavne:
a) Príjmami z vlastníctva majetku, a to prenájmu pozemkov a z prenájmu priestorov
a objektov rozpočtovaných v čiastke 37 980,- € a plnených v čiastke 38 091,- €, čiže plnenie
bolo na 100,03 %.

b) Administratívnymi a inými poplatkami, ako príjmom za dobropisy z energií a refundácie
výdavkov za údržbu verejného osvetlenia, prenájmu pozemkov, KD občanom, TV a kanc.
priestorov pre Urbariát v Poľove. Taktiež poplatky za služby občanom ako poplatky správne,
cintorínske poplatky, rozhlasové relácie a úroky z vkladov na BÚ v bankách rozpočtované
v čiastke 1 305,- € a naplnené v čiastke 1 289,36 €, čo je plnenie na 98,80 %.
c) Ostatné bežné príjmy boli 16 776,90 € oproti plánovaným 16 750,- €, čiže plnenie bolo na
100,20 %.
Ostatné príjmy MČ boli vytvorené bežným transferom od MMK 24 900,- €. Táto dotácia
bola účelovo viazaná a použitá na stanovený účel.
Kapitálové príjmy neboli rozpočtované a ani naplnené.
Príjmové finančné operácie boli tvorené prevodom z RF v čiastke 19 100,- €.
Plnenie rozpočtu výdavkov:
V rozpočtovom roku 2015 boli výdavky naplnené na 99,70 %. Z toho:
- bežné výdavky na:
99,70 %
- kapitálové výdavky na: 100,00 %
- finančné operácie na:
99,99 %
Bežné výdavky boli dosiahnuté v čiastke 181 190,24 € oproti rozpočtovaným 181 810,- €.
Bežné výdavky boli naplnené na 99,70 %.
Najväčším dielom na bežných výdavkoch v čiastke 181 190,24 € sa podieľali výdavky
verejnej správy čiastkou 122 377,- €, kultúrne služby 16 914,- € a náboženské služby čiastkou
10 337,- €. Na mzdách a odvodoch bolo čerpaných celkom 86 240,- € .
Kapitálové výdavky v čiastke 2 885,99 €, oproti rozpočtovaným 2 886,- € tvorili plnenie na
100,00 %. Najväčším dielom na kapitálových výdavkoch sa podieľali výdaje na nákup
kosačky v čiastke 2 700,- €.
Výdavkové finančné operácie v roku 2015 boli použité na splátku úveru v čiastke 16 183,- €.
Oproti rozpočtovaným 16 200 € boli plnené na 99,90 %.
II.

Bilancia aktív a pasív

MČ Košice - Poľov vykazuje k 31.12.2015 majetok nasledovne:
Dlhodobý nehmotný
0,- € oproti
0,- € v r.2014
Dlhodobý hmotný
2 766 046,- €
2 870 752,- €
Majetok na účte 031 – pozemky
2 186 871,- €
2 271 294,- €
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 101 788,- €
68 865,- €
V obežnom majetku eviduje - pohľadávky v čiastke 14 778,- € oproti 16 895,- € v r.2014
33 054,- € oproti 93 974,- € v r.2014
- záväzky v čiastke
MČ Košice- Poľov vykazuje k 31.12.2015 finančný majetok v čiastke v pokladni 548,71 € +
3 207,28 € na bankový účtoch nasledovne:
- bežný účet:
179,79 €
- účet rezervného fondu: 2 819,49 €
- účet sociálneho fondu: 208,00 €
III.

Prehľad o stave a vývoji dlhu

MČ Košice-Poľov eviduje stav dlhu a to:
- u zamestnancov
3 282 €
- u dodávateľov
5 966 €
- prijatím dlhodobého investičného úveru v neumorenom zostatku 49 898,- € oproti 66 095,€, v r. 2014.

Výsledkom celoročného hospodárenia MČ za rok 2015 je schodok rozpočtu vo výške
2 157,49 €, ktorý bude vyrovnaný z rezervného fondu.
hlasovanie: za 5 poslanci
7.
Kontrolór MČ Košice-Poľov Ing. Jaroslav Hospodár podal odborné stanovisko k návrhu
záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 2015. Uviedol, že návrh záverečného účtu MČ
Košice–Poľov za rok 2015 bol spracovaný v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Návrh záverečného účtu zohľadňuje
aj ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. a
bol spracovaný v súlade so Zásadami rozpočtového hospodárenia obce. Predložený návrh
záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods. 3 tohto zákona
v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu,
údaje o poskytnutých a prijatých transferoch.
MČ Košice–Poľov spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu
príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky. Návrh
záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala a predložila podľa funkčnej
klasifikácie na úrovni kód zdroja, položka a podpoložka.
MČ Košice–Poľov postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovala do záverečného účtu obce.
V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných
vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu.
Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu
vyššieho územného celku.
Predložený návrh záverečného účtu MČ Košice – Poľov obsahuje povinné náležitosti podľa
§l6 ods.5 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to údaje o plnení rozpočtu
v členení podľa § 10 ods.3 cit. zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív
a pasív a prehľad o stave a vývoji dlhu.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách
podľa jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu neobsahuje, pretože MČ Košice–Poľov
nevykonáva podnikateľskú činnosť a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecných
právnych predpisov.
Návrh záverečného účtu bol zverejnený najmenej 15 dní na úradnej tabuli MČ Košice-Poľov.
V zmysle §16 ods.10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy kontrolór MČ
odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie MČ v roku 2015 bez
výhrad.
hlasovanie: za 5 poslanci
8.
Kontrolór MČ Košice-Poľov Ing. Jaroslav Hospodár predložil plán svojej kontrolnej činnosti
na 2.polrok roku 2016, ktorý pozostáva z:
- kontroly vykonávania finančnej kontroly na mieste zamestnancami MČ Košice-Poľov po
zmene legislatívy od 01.01.2016
- kontroly plnenia uznesení prijatých MZ v roku 2015
- kontroly čerpania rozpočtových prostriedkov v 2.polroku roku 2015 s ohľadom na účelnosť
ich využitia
hlasovanie: za 5 poslanci

9.
Poslanec Roland Lacko poďakoval starostovi, poslancom a zamestnancom MČ za prípravu
a organizáciu Dňa Poľova. Od občanov mal kladné ohlasy ohľadom tejto akcie.
Mgr. Lucia Gurbáľová taktiež poďakovala všetkým za čas a prípravu Dňa Poľova, uviedla, že
je potrebné v najbližšom vydaní Poľovčana uviesť mená všetkých dobrovoľníkov a verejne
im poďakovať za pomoc pri organizovaní Dňa Poľova. Nepáči sa jej postoj Mgr. Igora
Sidora, PhD.,MBA, ktorý je poslancom Mestského zastupiteľstva v Košiciach aj za našu MČ.
Nespolupracuje s miestnym zastupiteľstvom MČ Košice-Poľov, nehlasuje v prospech našej
MČ, hlasoval za zrušenie Základnej školy, Dolina 43, Košice–Poľov. Navrhuje zasielať mu
pozvánku na každé zasadanie miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov. Ďalej navrhuje dať
do najbližšieho Poľovčana výchovný článok ohľadom bezpečnosti na cestách, nakoľko
v poslednom čase narástol počet motoriek a štvorkoliek v uliciach našej MČ, ktorí nedodržujú
max. povolenú rýchlosť v obci.
Poslanec Ing. Stanislav Múdry poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave Dňa
Poľova. Na budúci rok navrhuje posunúť začiatok kvôli horúčavám na 15.00 – 16.00 hodinu.
Informoval o brigáde na zber odpadkov v lese, ktorá sa konala dňa 21. mája 2016.
Organizoval ju Urbariát Poľov v spolupráci s MČ Košice-Poľov, Poľovníckym združením
Háj Myslava. Brigádnici vyzbierali spolu vyše 50 vriec komunálneho odpadu.
Ďalej sa dostal k slovu poslanec Ing. Marek Výrostko, ktorý poznamenal, že na internetovej
stránke MČ nebola uverejnená pozvánka na Deň Poľova. Starosta to odôvodnil tým, že
pracovníčka MÚ, ktorá to mala na starosti bola v tom čase na dovolenke a ostatní zamestnanci
nemajú prístup k jej počítaču. Skonštatoval, že chodník pri sade je zaburinený, mal by sa
uzavrieť a vyčistiť vlastníkmi priľahlého sadu. Na ulici Ku Gardu, oproti domu pána Horňáka
naďalej zasahujú náletové dreviny do cesty, neodstránili sa v stanovenej dobe, vlastníkov
týchto pozemkov navrhuje sankcionovať v zmysle VZN č.03/2015.
10.
Starosta Ing. Ladislav Brada poďakoval poslancom za doterajšiu činnosť, pomoc pri
organizácii Dňa Poľova a ukončil rokovanie Miestneho zastupiteľstva Košice-Poľov.
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Lucia Gurbáľová..........................................................
Ing. Stanislav Múdry............................................................

Ing. Ladislav Brada, v.r.
starosta MČ Košice – Poľov

V Košiciach – Poľove, dňa: 12.07.2016
Zapísala: Ing. Marcela Vojtašková

