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

Z á p i s n i c a
z 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva v Mestskej časti Košice – Poľov,
konaného dňa 22.06.2017 o 18:00 hod.

Prítomní:
- Starosta MČ Košice–Poľov: Ing. Ladislav Brada
- Poslanci miestneho zastupiteľstva: Roland Lacko – zástupca starostu, Lukáš Čonka, Mgr.
Lucia Gurbáľová, Ing. Stanislav Múdry, Ing. Marek Výrostko
- Kontrolór MČ Košice-Poľov: Ing. Jaroslav Hospodár
- Zamestnanec MČ: Ing. Marcela Vojtašková
- Verejnosť: Marcela Dominguez Kulifaj, Terézia Pištejová
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.
Realizácia projektu “Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu
s kultúrnym domom v Mestskej časti Košice-Poľov“.
7.
Schválenie Akčného plánu Mestskej časti Košice-Poľov.
8.
Záverečný účet MČ Košice-Poľov za rok 2016.
9.
Odborné stanovisko kontrolóra MČ k Záverečnému účtu MČ Košice-Poľov za rok 2016.
10. Zmena rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2017.
11. Odborné stanovisko kontrolóra MČ k 1.zmene rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2017.
12. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra MČ na II.polrok 2017.
13. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č.4/2015.
14. Návrh na odmeny poslancom za I.polrok 2017.
15. Interpelácie poslancov.
16. Rôzne.
17. Záver.
1. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Poľov (ďalej len MZ) otvoril
a viedol starosta MČ Košice – Poľov Ing. Ladislav Brada. Privítal všetkých
prítomných a skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a rokovanie miestneho
zastupiteľstva je uznášaniaschopné.
2. Starosta určil návrhovú komisiu: Mgr. Luciu Gurbáľovú, overovateľov zápisnice: Ing.
Stanislav Múdry a Ing. Marek Výrostko a zapisovateľku: Ing. Marcelu Vojtaškovú.
Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

3. Starosta MČ Košice – Poľov navrhol doplniť program 15. zasadnutia Miestneho
zastupiteľstva o bod č.13 a) doplnenie sadzobníka poplatkov za poskytovanie služieb
občanom.
Hlasovanie: za 5 proti 0 zdržal sa 0

4. Starosta zopakoval uznesenia, ktoré boli schválené na predchádzajúcom
zastupiteľstve. Konštatoval, že niektoré uznesenia boli splnené a niektoré sú v plnení.
Municipálny úver – Univerzál vo výške 70 000,- € bol schválený Prima bankou
Slovensko, a.s.
Všeobecne záväzné nariadenie o organizácii referenda MČ Košice-Poľov je
zverejnené na internetovej stránke www.mcpolov.sk.
Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej zmluve o kúpe nehnuteľností uzatvorenej so
spoločnosťou Doming, spol. s r.o. Košice boli vypovedané. Spoločnosť Doming, spol.
s r.o. ukončenie uzavretých zmlúv akceptovala a vyzvala MČ na úhradu sumy
16 977,90 € za poskytnuté služby a vykonané činnosti.
V súvislosti s uznesením č.148/2017 Mestská časť Košice-Poľov už začala vykonávať
úkony potrebné k podaniu žiadosti o NFP. Začalo sa stavebné konanie, mesto ako
vlastník sa vzdalo odvolania, takže stavebné povolenie je právoplatné. Bolo vyhlásené
výberové konanie na vykonanie prác – na zhotoviteľa diela “ Zníženie energetickej
náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v správe MČ Košice-Poľov,
zameraná na zníženie spotreby energií“. Ide o prvú žiadosť mestskej časti
o eurofondy.
MZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
s konštatovaním, že prijaté uznesenia boli splnené a niektoré sú ešte v plnení.
Hlasovanie: za 5

proti 0 zdržal sa 0

5. Starosta Ing. Ladislav Brada podal informáciu o svojej činnosti od posledného
zasadnutia MZ Košice - Poľov:
- Vykonávali sa činnosti potrebné k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na realizáciu projektu Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym
domom v Mestskej časti Košice-Poľov.
- Vypracoval sa Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti
Košice-Poľov na roky 2017-2020 s výhľadom do roku 2025 vrátane Akčného plánu,
ako konkretizácia rozvojových zámerov mestskej časti k Programu rozvoja mesta
Košice na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025. Tento Akčný plán by sa mal
raz ročne vyhodnotiť (doplniť alebo upustiť od niečoho). Každý, kto sa uchádza
o NFP na rôzne projekty, musí mať vypracovaný takýto Akčný plán.
- Podala sa žiadosť o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR v programe Podpora
rozvoja športu pre rok 2017 na výstavbu detského ihriska pri futbalovom ihrisku.
- Dňa 19.06.2017 sa konalo XVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
kde bol schválený prevod 29 ks akcií Mesta Košice, ktoré zodpovedajú 29% podielu
na základnom imaní spoločnosti Kosit, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
spoločnosti WOOD Waste Management Ltd., 20 Cannon Road, Santa Verena, SVR
9039 Malta.
- V pondelok 26.06.2017 sa starosta zúčastní na mimoriadnom rokovaní Rady
starostov s programom týkajúcim sa kompetencií a financovania mestských častí.
- Na budúci rok sa uskutočnia oslavy 770. výročia Poľova, kde starosta plánuje
osloviť aj arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera.
MZ zobralo na vedomie informáciu o činnosti starostu MČ Košice-Poľov.
Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

6. Projekt “Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym
domom v Mestskej časti Košice-Poľov“ je členený na:
a) Architektonicko–stavebné riešenie (zateplenie obvodového plášťa, výmena okien
a dverí, zateplenie a výmena strechy, zateplenie a výmena podláh na prízemí)
b) Vykurovanie
c) Spätné získavanie tepla / rekuperácia
d) Zdravotechnika (ohrev teplej vody, vetranie)
e) Elektroinštalácia a bleskozvod
- Miestne zastupiteľstvo schválilo zámer podania žiadosti o poskytnutie NFP
k projektu “Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym
domom v MČ Košice-Poľov“ v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku.
Hlasovanie: za 5 proti 0 zdržal sa 0
-

Miestne zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie projektu vo výške 5%
z oprávnených výdavkov v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku.
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
uvedeného v EUR z celkových oprávnených výdavkov uvedených v EUR, ako aj
výšku neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených
výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie je 30 500,- € bez
DPH.
Hlasovanie: za 5 proti 0 zdržal sa 0

-

Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie nevyhnutnosť realizácie aktivít
potrebných k príprave projektu a podaniu žiadosti, ktoré sú v zmysle výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
neoprávneným výdavkom, a to: konzultačná činnosť, vypracovanie žiadosti, verejné
obstarávanie a odborný autorský dozor.
Hlasovanie: za 5 proti 0 zdržal sa 0

-

Miestne zastupiteľstvo poverilo starostu MČ na právne úkony na zabezpečenie
všetkých činností smerujúcich k podaniu žiadosti o NFP k výzve na predkladanie
žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

7. Akčný plán Mestskej časti Košice-Poľov bol zaslaný všetkým poslancom
v elektronickej forme. Je zverejnený aj na internetovej stránke www.mcpolov.sk. Jeho
vypracovanie bolo potrebné k projektu “Zníženie energetickej náročnosti budovy
miestneho úradu s kultúrnym domom v Mestskej časti Košice-Poľov.
MZ MČ Košice-Poľov schválilo Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
mestskej časti Košice-Poľov na roky 2017-2020 s výhľadom do roku 2025 vrátane
Akčného plánu, ako konkretizácia rozvojových zámerov mestskej časti k Programu
rozvoja mesta Košice na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025.
Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

8. So Záverečným účtom MČ Košice-Poľov za rok 2016 sa poslanci oboznámili na
zasadnutí finančnej komisie, ktorej sa zúčastnila aj účtovníčka MČ. Záverečný účet je
takisto zverejnený aj na internetovej stránke MČ.
9. Kontrolór MČ Ing. Jaroslav Hospodár predložil odborné stanovisko k návrhu
Záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 2016:
- Návrh je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané
náležitosti podľa §16 ods.5 citovaného zákona.
- Návrh v zmysle §9 ods.2 zákona o obecnom zriadení a §16 ods.9 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej na 15 dní
spôsobom v obci obvyklým.
- Riadna účtovná závierka za rok 2016 a hospodárenie MČ Košice-Poľov za rok 2016
v súlade s §9 ods.4 zákona o obecnom zriadení a §16 ods.3 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy bola predložená na overenie audítorovi, ale správa
o overení od audítora nebola doručená MČ do prerokovania záverečného účtu.
- V zmysle §16 ods.10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie MČ v roku
2016 bez výhrad.
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko kontrolóra MČ
k Záverečnému účtu MČ Košice-Poľov za rok 2016
Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Miestne zastupiteľstvo schválilo celoročné hospodárenie MČ Košice-Poľov v roku
2016 bez výhrad.
Hlasovanie: za 5 proti 0 zdržal sa 0
Miestne zastupiteľstvo schválilo použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške
2 610,86 € na krytie kapitálových výdavkov spojených s výstavbou oplotenia
cintorína.
Hlasovanie: za 5 proti 0 zdržal sa 0
10. Poslancom MZ bol predložený návrh 1.zmeny rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok
2017.
Príjmy sú navrhované zvýšiť o 71 809,- €
( zo 181 709,- € na 253 518,- € )
( zo 180 709,- € na 182 518,- € )
Z toho: - bežné príjmy zvýšiť o 1 809,- €
- kapitálové príjmy ostávajú bez zmien vo výške 1 000,- €
- finančné operácie zvýšiť o 70 000,- €
( z 0,- € na 70 000,- € )
Výdavky sú navrhované prekročiť o 5 681,- €
( zo 181 497,- € na 187 178,- € )
Z toho: - bežné výdavky prekročiť o 5 681,- €
( zo 165 314,- € na 170 995,- € )
- kapitálové výdavky ostávajú bez zmien na 0,- €
- finančné operácie ostávajú bez zmien vo výške 16 183,- €
.
11. K predloženému návrhu 1. úpravy programového rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok
2017 kontrolór MČ Košice-Poľov konštatoval, že:
- Príjmy a výdavky zodpovedajú ustanoveniam §5 a §7 zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ( ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách).

-

-

MČ Košice-Poľov spracovala návrh úpravy rozpočtu v súlade s §25 a nasl. zákona
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, ako rozpočet prebytkový v čiastke
66 340,- € a to v príjmoch 253 518,- € a výdavkoch 187 178,- €.
Na základe uvedeného odporúča MZ MČ Košice-Poľov schváliť 1. úpravu rozpočtu
MČ Košice-Poľov na rok 2017 podľa predloženého návrhu.
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko kontrolóra MČ k 1.
zmene rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2017
Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Miestne zastupiteľstvo schválilo 1.zmenu rozpočtu MČ Košice-Poľov podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie: za 5 proti 0 zdržal sa 0
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na II.polrok 2017:
I. Kontrola riešenia priestupkov v roku 2016 a 1. polroku 2017.
II. Kontrola riešenia sťažností podľa zákona č.9/2010 Z. z. v roku 2016 a 1. polroku
2017.
III. Kontrola povinného zverejňovania zmlúv uzavretých MČ Košice-Poľov v roku
2016 v súlade so zákonom č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tento návrh plánu kontrolór MČ doplnil o bod č. IV. Kontrola účtovania pohybov
majetku MČ.
Miestne zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti kontrolóra MČ na II.polrok
2017 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za 5 proti 0 zdržal sa 0
13. Dňa 02.05.2017 Občianske združenie Aktovka požiadalo MČ Košice-Poľov o dotáciu
z rozpočtu MČ vo výške 350,- € za účelom modernizácie triedy Základnej školy na
ulici Dolina 43, Košice-Poľov.
Miestne zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie v zmysle VZN č.4/2015 pre OZ
Aktovka vo výške 350,- €
Hlasovanie: za 5 proti 0 zdržal sa 0
a) Starosta MČ navrhol doplniť sadzobník poplatkov za služby poskytnuté
obyvateľom, a to:
- požičanie pivného setu:
3,- € / deň
- nájom traktora s príslušenstvom: 20,- € / motohodina
- nájom traktora na mulčovanie:
25,- € / motohodina
Mestská časť si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služby – nájom traktora za
účelom mulčovania v prípade, že by hrozilo riziko poškodenia stroja a zariadení, resp.
ak by bolo ohrozené zdravie a život obsluhy traktora.
Hlasovanie: za 4

proti 0 zdržal sa 1
(Ing.M.Výrostko)

14. Miestne zastupiteľstvo schválilo vyplatenie odmien poslancom MČ Košice-Poľov za
I.polrok 2017 podľa predloženého návrhu v súlade so zásadami odmeňovania
poslancov.
Hlasovanie: za 5 proti 0 zdržal sa 0
15. Interpelácie poslancov:
- Starosta MČ oznámil, že sa pripravuje nové Všeobecne záväzné nariadenie
o prevádzkovom poriadku cintorína. V rámci platného cintorínskeho poriadku si
mestská časť svoje povinnosti plní. Medzi hrobmi sa nekosí, aby sa nepoškodili.
- Poslanec Ing. Marek Výrostko navrhol, aby v novom prevádzkovom poriadku
cintorína bolo uvedené, že MČ bude kosiť aj medzi hrobmi. Ďalej upozornil na
neúplne vyčistený jarok pri kostole a pred domom pána Verešpeja. Ten ale nie je v
správe mestskej časti. Ľudia by chceli mať veľkokapacitné kontajnery rozmiestnené
po uliciach Poľova.
- Starosta na to reagoval, že by bolo potrebné určiť miesta, kde by to neprekážalo
obyvateľom Poľova a vyriešiť otázku, kto sa bude starať o čistotu miesta okolo
kontajnera a kto bude zodpovedný za nebezpečný odpad, ak ho tam niekto naloží.
- Poslanec Ing. Marek Výrostko ďalej upozornil na dlhotrvajúci problém zo
zaburinenými pozemkami na konci ulice Ku Gardu.
- Starosta informoval, že určitý úsek sa už vysekal, aby autá tadiaľ mohli prejsť.
Vlastníci týchto pozemkov už boli vyzvaný Okresným úradom Košice – odbor
starostlivosti o životné prostredie k ich bezodkladnému odstráneniu. Ak si vlastníci
týchto pozemkov nesplnia túto povinnosť, môže im byť uložená pokuta do výšky
3 319,39 €.
- Poslanec Ing. Stanislav Múdry poukázal na nebezpečnú dieru po prípojke vodovodu
na Kovaľskej ulici, bolo by potrebné upozorniť majiteľa, aby to dal do pôvodného
stavu.
16. Rôzne:
Kontrolór MČ navrhol vyčleniť finančné prostriedky na zakúpenie nového
informačného systému KORWIN, ktorý by bol pre MČ efektívnejší ako doterajší
program WINIBEU. Na to starosta MČ zareagoval, že doterajší program je pre MČ
postačujúci, len v predchádzajúcom období nebol účtovníčkou dostatočne využívaný.
Poslankyňa Mgr. Lucia Gurbáľová pozvala všetkých prítomných na nedeľné
posedenie pri guláši v priestoroch kultúrneho domu v rámci 20. ročníka Pešej púte do
Levoče. Poslanci za pozvanie poďakovali a schválili poskytnutie bezplatného
prenájmu priestorov kultúrneho domu za účelom stretnutia účastníkov pešej púte
z Poľova do Levoče.
Hlasovanie: za 5 proti 0 zdržal sa 0
Pani Pištejová sa pýtala, prečo nemá zľavu za odvoz odpadu, keď odpad separuje.
Starosta jej odpovedal, že poplatky za odpad rieši Mesto Košice, nie mestská časť.
Ďalej upozornila na nevyčistený rigol pred domom Dávida Biroša na Kovaľskej ulici.
17. Starosta MČ Košice - Poľov Ing. Ladislav Brada skonštatoval, že program rokovania
miestneho zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa poslancom za ich účasť na
rokovaní miestneho zastupiteľstva a vyhlásil 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
v MČ Košice - Poľov za ukončené.

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

V Košiciach – Poľove, 13.07.2017

Overovatelia zápisnice:

Zapisovateľka:

Ing. Stanislav Múdry, v.r.

Ing. Marcela Vojtašková, v.r.

Ing.. Marek Výrostko, v.r.

