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

Z á p i s n i c a  
z 12. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Poľov, dňa 13.12.2016 
 
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. Informácia o činnosti starostu MČ od posledného rokovania miestneho 
zastupiteľstva. 

6. Voľba kontrolóra MČ Košice-Poľov 
      a) voľba členov volebnej komisie 
     b) tajné hlasovanie na hlasovacích lístkoch 
     c) vypracovanie zápisnice z voľby kontrolóra MČ 
7. Prerokovanie žiadosti pána Daniela Schuberta o odkúpenie časti pozemku na 

parcele č. 965, registra C o výmere 7 m². 
8. Riešenie problematiky parkovania na verejných komunikáciách Mestskej 
časti Košice-Poľov. 

9. Rekonštrukcia vodovodu na ulici Poľovská. 
10.Prerokovanie zmluvy o nájme medzi prenajímateľom: MČ Košice-Poľov 
a nájomcom: Rabaka reklamné panely, s.r.o. 
11.Prerokovanie žiadosti o dotáciu pre: 

 a) Rodičovské združenie pri MŠ Kovaľská 12A, Košice-Poľov na projekt 
Pohybom ku zdraviu 

                            b) Východoslovenské múzeum v Košiciach na podporu osláv 145. výročia    
jeho vzniku 

12.Zmena preplácania cestovných náhrad na paušálne. 
13.Interpelácie poslancov. 
14.Rôzne. 
15.Záver. 

1. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva (ďalej MZ) otvoril a viedol starosta Ing. Ladislav    
Brada. Privítal všetkých prítomných a uviedol, že sú prítomní všetci poslanci 
a rokovanie miestneho zastupiteľstva je uznášaniaschopné. 

  
2. Starosta určil za zapisovateľku: Ing. Marcelu Vojtaškovú, návrhovú komisiu: Roland 

Lacko, overovateľov zápisnice: Ing. Stanislav Múdry a Ing. Marek Výrostko. 
Ďalej určil volebnú komisiu na voľbu kontrolóra MČ: predsedu volebnej komisie: 
Roland Lacko a členov volebnej komisie: Lukáš Čonka, Mgr. Lucia Gurbáľová, Ing. 
Stanislav Múdry a Ing. Marek Výrostko a prezentáciu jednotlivých kandidátov na 
kontrolóra MČ do 5 minút. 

 Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 

3. Starosta MČ Košice – Poľov navrhol zmenu programu 12. zasadnutia Miestneho 
zastupiteľstva a to zámenu poradia bodu č.4- Kontrola plnenia uznesení  za bod č.6- 
Voľba kontrolóra MČ Košice-Poľov, zámenu bodu č. 4- Kontrola plnenia uznesení za 



bod č. 5- Informácia o činnosti starostu MČ od posledného rokovania MZ a ďalej 
navrhol zrušiť bod č.12 – Zmena preplácania cestovných náhrad na paušálne.  

 Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 

4. Starosta na základe Uznesenia č.118/2016 schváleného na 11. zasadnutí MZ MČ 
Košice-Poľov zopakoval podmienky, ktoré boli stanovené pre podanie prihlášky na 
kontrolóra MČ Košice-Poľov a navrhol spôsob voľby kontrolóra MČ. V stanovenej 
dobe boli doručené na Miestny úrad MČ Košice-Poľov tri prihlášky na voľbu 
kontrolóra MČ. Týmto kandidátom bola zaslaná pozvánka. 
Volebná komisia otvorila doručené obálky s prihláškami a skontrolovala, či prihlášky 
obsahujú všetky náležitosti obsiahnuté v uznesení č.118/2016. Podmienky v zmysle 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení splnili všetci traja kandidáti. Slovo dostali 
jednotliví kandidáti, aby sa prezentovali volebnej komisii. 
Ďalej sa pristúpilo k samotnej voľbe kontrolóra MČ. Volebná komisia skontrolovala 
volebnú schránku a prevzala hlasovacie lístky. Voľba sa konala tajným hlasovaním. 
Na hlasovacom lístku poslanci zakrúžkovaním určili kandidáta, za ktorého hlasovali 
a následne vložili lístok do volebnej schránky. 
Vyhodnotenie volieb: 
Počet prítomných poslancov:     5 
Počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky: 5  
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:   5 
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov:  5 
Počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov: 
- Ing. Ivan Forrai:      0 
- Ing. Jaroslav Hospodár:     3 
- Mgr. Pavol Železník:     2 
Výsledok voľby: nakoľko na zvolenie kontrolóra MČ je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov MZ, kandidát bol zvolený v 1. kole. 
Meno zvoleného kandidáta:     Ing. Jaroslav Hospodár 
 
Volebná komisia predložila návrh na uznesenie v znení: 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a zákona SNR č. 401/1990 
Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov  
a) berie na vedomie – informáciu, že 
- na voľbu kontrolóra MČ Košice-Poľov sa prihlásili traja kandidáti: Ing. Ivan 

Forrai, Ing. Jaroslav Hospodár a Mgr. Pavol Železník 
- podmienky v zmysle zákona o obecnom zriadení splnili všetci traja prihlásení 

kandidáti 
b) volí – do funkcie kontrolóra MČ Košice-Poľov pána Ing. Jaroslava Hospodára 
c) súhlasí –  
- s dňom nástupu do práce 01.01.2017 
- s vykonávaním inej zárobkovej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov 
d) schvaľuje –  
- pracovný úväzok na 0,20 mesačného pracovného úväzku pracovníka v samospráve 
- plat kontrolóra MČ Košice-Poľov v sume 272,-€ mesačne, podľa §18c zákona č. 

369/1990 Zb. 
e) schvaľuje – výkon ostatných činností súvisiacich s výkonom funkcie kontrolóra 

MČ Košice-Poľov v súlade s § 52 Zákonníka práce v kancelárii kontrolóra na ulici 
Cottbuská č.9, Košice.  



 Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 

Poslankyňa Mgr. Lucia Gurbáľová poďakovala všetkým kandidátom za ochotu, že si 
našli čas a prišli na voľbu kontrolóra MČ. Na záver sa pán starosta poďakoval všetkým 
kandidátom, poprial všetko dobré a na znak úcty sa s kandidátmi rozlúčil podaním 
ruky. 

 
5. Starosta zopakoval uznesenia, ktoré boli schválené na predchádzajúcom 

zastupiteľstve. Zastavil sa pri Uznesení č.117/2016 ohľadom výstavby nájomných 
bytov. Pripomenul, že pozmeňujúci návrh poslankyne Mgr. Gurbáľovej nebol 
schválený. Každý poslanec bol informovaný o tom, aké náklady boli investované do 
výstavby nájomných bytov. Problém je so spracovaním auditu. Ak sa preukáže, že 
výstavba bude pokračovať – pôjde o rozostavanú stavbu – vynaložené finančné 
prostriedky nepôjdu do nákladov. Ak sa preukáže opak – hospodársky výsledok bude 
strata – 86 000,- €. Uznesením č. 117/2016 sa zachraňoval rozpočet MČ. Starosta 
konštatoval, že na plnení tohto uznesenia sa pracuje a poslancov bude priebežne 
informovať a relevantné informácie poskytne na prerokovanie finančnej komisii 
a komisii pre výstavbu. 
 Čo sa týka Uznesenia č. 119/2016 – verejná kanalizácia a vodovod, ktorý bol 
dokončený ešte v roku 2006 nie je skolaudovaný. Je potrebné vysporiadať aj cestu na 
Kameničnej ulici na základe vzájomnej dohody a spokojnosti oboch strán. 
K Uzneseniu č. 121/2016 sa vyjadril poslanec Roland Lacko, ktorý bol dlhodobo PN 
a v najbližšom čase dorieši otázku sadzobníka na prenájom sály na prízemí kultúrneho 
domu. 
O slovo sa prihlásil poslanec Ing. Stanislav Múdry, ktorý je aj predsedom stavebnej 
komisie a upozornil, že pred 11. rokovaním MZ MČ Košice – Poľov nebola vyzvaná 
komisia, aby zaujala stanovisko k pokračovaniu investičnej výstavby nájomných 
bytov. Občania obce doteraz neboli informovaní na verejnom zhromaždení 
o pokračovaní investičnej výstavby nájomných bytov.  Navrhuje podať vysvetlenie 
občanom MČ o postupe pri plnení Uznesenia č. 117/2016 z 11. rokovania MZ MČ 
Košice-Poľov. Je potrebné si dať otázku, kto zapríčinil dlh spojený s výstavbou. Myslí 
si, že v našej MČ máme málo poslancov podľa počtu obyvateľov a že nie je správne, 
aby traja poslanci (t.j. nadpolovičná väčšina) rozhodovali o dôležitých rozhodnutiach. 
   Hlasovanie:  za 4    proti 1 (Ing. Stanislav Múdry)  zdržal sa 0 
 

6. Starosta Ing. Ladislav Brada podal informáciu o svojej činnosti od posledného   
rokovania MZ Košice-Poľov: 

 
- Dňa 12.12.2016 sa zúčastnil XIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, kde 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach: 
      a ) zobralo na vedomie petíciu za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice 
 b ) schválilo zámer previesť za odplatu 29 ks akcií, ktoré zodpovedajú 29 % 

podielu na základnom imaní spoločnosti Kosit, a.s. formou obchodnej verejnej 
súťaže, ktorú primátor mesta Košice vyhlási najneskôr do 31.01.2017 

 c )  schválilo Programový rozpočet mesta Košice na rok 2017 a tým budú pre 
našu mestskú časť Košice-Poľov vyčlenené tieto finančné prostriedky: 

    I.   rozdelenie podielu dane z príjmov fyzických osôb – 131 093,- € 
    II.  rozdelenie podielu dane za psa - 555,- € 
    III. účelové finančné prostriedky: 



- účelový finančný príspevok na stravovanie dôchodcov formou   
transferu, výška príspevku na jeden obed v závislosti od priznaného 
dôchodku je: 
do 270,- €  0,83 € 
270,01 – 370,-€ 0,66 € 
od 370,01 €  0,00 € 

                       IV. účelové finančné prostriedky na verejnoprospešné služby a investičné akcie 
10 000,- € (z toho dostaneme 1 397,72 €, zvyšok pôjde na prefinancovanie 
plynovodu na Kameničnej ulici) 

V. účelové finančné prostriedky na športové akcie - 5 000,- € 
 d )  prijalo uznesenie o návrhu postupov pri riešení redukcie mestských častí 

v Košiciach, ktorým poveruje primátora mesta Košice, aby zabezpečil 
predloženie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.401/1990 Zb. 
o meste Košice v znení neskorších predpisov a žiada Národnú radu SR, aby sa 
uzniesla na tomto zákone 
 

- pán Mgr. Igor Sidor , PhD., MBA sa ospravedlnil za neúčasť na zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva, spolu s  pánom starostom diskutovali o otázke 
odvádzania odpadových vôd z  telocvične na ihrisku. Buď sa vykoná atest potrubia 
a žumpy alebo napojenie na verejnú kanalizáciu. Nakoľko je pán Sidor členom 
dozornej rady Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., pán starosta ho 
požiada o pomoc pri finančnom spolupodieľaní sa VVS,a.s. na napojenie 
telocvične na verejný vodovod 

- MČ zakúpila formou leasingu nový traktor na zabezpečenie zimnej údržby a iných 
činností, napr. vymetanie ulíc, kosenie popri ceste,... 

- MČ má uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na majetku alebo 
na zdraví  

- na cintoríne bol vyvezený kontajner a cintorín je uprataný 
- od posledného zastupiteľstva sa konali akcie Požehnanie adventného venca pred 

kultúrnym domom a Popoludnie s Mikulášom 
 Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 

 
7. Starosta hneď na úvod odovzdal slovo poslancovi Ing. Stanislavovi Múdremu, ktorý je 

zároveň predsedom Komisie pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie. 
Dňa 19.10.2016 vykonali spolu s pánom starostom obhliadku oplotenia pána 
Schuberta a bolo realizované aj geodetické skutkové zameranie základov oplotenia 
s posúdením presnosti uloženia firmou GEODOC – Ing. Jozef Čerych. Vypracovaná 
technicko – geodetická dokumentácia poukazuje na celkový záber pozemku z parcely 
č. 965 o výmere 7 m². Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie 
uznesením č.1/2016 požiadala starostu MČ Košice-Poľov o zaslanie výzvy pre pána 
Daniela Schuberta na odstránenie drobnej stavby a uznesením č.2/2016 neodporúčala 
Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice-Poľov odpredaj pozemku na parcele číslo 965 
o výmere 7 m² pre pána Daniela Schuberta. 

 Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 

8. Dňa 22.11.2016 bola MČ Košice-Poľov doručená žiadosť od Ing. Martiny 
Horváthovej o vyriešenie problému parkovania nákladného auta pána Daniela 
Schuberta pri detskom ihrisku Lienka. Ako jednu z možností starosta navrhuje 
zriadenie vyhradeného plateného parkovacieho miesta pri obchode. Tam by auto 
nebolo prekážkou a bol by to aj prínos do rozpočtu MČ. Kontrolór MČ Ing. Jaroslav 



Hospodár poznamenal, že bolo by vhodné zamyslieť sa aj nad parkovaním osobných 
áut na miestnych komunikáciách, nakoľko rozmernejšie nákladné autá, ako smetiarske 
auto alebo auto zimnej údržby, by ich mohli poškodiť. 

 Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 

9. V posledných rokoch je na Poľovskej ulici skoro každé dva týždne porucha na 
vodovodnom potrubí. Z toho dôvodu je potrebná rekonštrukcia vodovodu o celkovej 
dĺžke 1280 metrov. Rekonštruovať sa bude aj 82 vodovodných prípojok o celkovej 
dĺžke 620 metrov. Nové vodovodné potrubie nahradí pôvodné PVC potrubie a bude 
ukladané prevažne v pôvodnej trase jestvujúceho potrubia. Prípojky k novému 
potrubiu budú nielen prepojené, ale budú zrekonštruované od bodu napojenia po 
hranicu nehnuteľnosti. 

 Rekonštrukcia vodovodného potrubia bude prebiehať po úsekoch, v ktorých bude 
potrubie ukladané a skúšané. Taktiež bude toto potrubie po úsekoch odovzdávané do 
skúšobnej prevádzky po pripojení prípojok. Dané potrubie nebude možné počas 
rekonštrukcie dlhodobo odstaviť.  

 Doba výstavby, termín začatia a ukončenia stavby budú upresnené po výbere 
dodávateľa stavby. 

 Starosta MČ odporúča doriešiť pri realizácii rekonštrukcie prípojok napojenie až po 
vodomer a rekonštrukciu prípojok riešiť pretlakom až do šachty, aby obyvateľom 
Poľova nevznikli náklady spojené s napojením. 

        Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 
10. Vzhľadom k tomu, že Rabaka reklamné panely, s.r.o. dňa 26.05.2016 uzatvorila 

s novým nájomcom Media representative, s.r.o. Zmluvu o nájme a dohodu o kúpe 
prenajatých vecí, bola vypracovaná nová Zmluva o nájme medzi prenajímateľom: 
Mestská časť Košice – Poľov a nájomcom: Rabaka reklamné panely, s.r.o., kde sa 
zvyšuje nájomné z pôvodných 6 256,23 €/rok na 15 300,-€/rok. 

 Starosta navrhoval postupne vyzvať aj ostatné reklamné agentúry a upraviť výšku 
nájomného. 

        Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 
11. Starosta informoval poslancov o poskytovaní dotácií mestskou časťou, finančné 

prostriedky určené na tento účel boli už vyčerpané. Starosta odporúča podať žiadosti 
o poskytnutie dotácie až po schválení  rozpočtu na rok 2017. Z tohto dôvodu Miestne 
zastupiteľstvo MČ Košice – Poľov neschválilo poskytnutie dotácie pre Rodičovské 
združenie pri Materskej škole, Kovaľská 12A, Košice na projekt Pohybom ku zdraviu 
vo výške 350,- €  

     Hlasovanie:  za 4    proti 1 (Ing.Stanislav Múdry)   zdržal sa 0 
a dotácie pre Východoslovenské múzeum v Košiciach na podporu osláv 145. výročia 
jeho vzniku vo výške 3 000,- €. 
        Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 

12. Interpelácie poslancov: 
Poslanec Ing. Marek Výrostko: 
- Od hliadky mestskej polície sa dozvedel o odcudzení väčšieho množstva peňazí  

v našej mestskej časti. Navrhuje robiť osvetu, aby starší ľudia boli obozretnejší. 
-  Odporúča hlásiť oznamy v miestnom rozhlase vo večerných hodinách, nakoľko 

veľa ľudí je cez deň mimo domu, resp. nie sú v blízkosti obecného rozhlasu 



Riešením tohto problému a toho, že veľa domácností ani nemá rozhlas, je prihlásiť sa 
na SMS hlásnik – prijímania bezplatných oznamov formou SMS na Miestnom úrade 
MČ Košice-Poľov alebo na internetovej stránke www.spravodaj.info. 
 

13. Rôzne: 
Pani Helena Pirošková: 
- Na ceste, ktorá spája Kovaľskú ulicu s ulicou Dolina navrhuje vytvoriť 

jednosmernú premávku, nakoľko je tam úzka cesta. 
- Odporúča nastaviť dopravné zrkadlo umiestnené na križovatke na Kovaľskej ulici 

pri Materskej škole, ktoré je posunuté a nie je v ňom vidieť autá prichádzajúce na 
túto križovatku. 

- Navrhuje tiež ostrihať kríky na ulici Kovaľská pri Materskej škole, pred domom 
rodiny Pačaiovej a na ulici Dolina pred domom rodiny Babčákovej, ktoré 
zabraňujú vo výhľade na daných križovatkách. 

 
Pán Štefan Ondrejčo: 
- Stále sa hovorí, že po skončení jeho volebného obdobia zostal dlh vo výške 

700 000,- Sk v rozpočte MČ, čo nie je pravda 
- Upozornil, že na Kameničnej ulici je prekopaná cesta, rodine Polákovej  a pánovi 

Jánovi Majerikovi povolil napojenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na 
svojom pozemku, ale s kolaudáciou vodovodu a kanalizácie nebude súhlasiť, 
odporúča najprv zamerať cestu a vysporiadať pozemky na nej. Cenu za m² navrhuje 
12,- €.  

 
14. Starosta MČ poďakoval všetkým prítomným za účasť a aktivitu a ukončil 12.   

zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Poľov. 
 

  
 
 
 
 
 
V Košiciach – Poľove, 13.12.2016 
 
 
Overovatelia zápisnice:      Zapisovateľka: 
 
Ing. Stanislav Múdry       Ing. Marcela Vojtašková 
 
Ing. Marek Výrostko 


