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

Z á p i s n i c a  
zo 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva v Mestskej časti Košice – Poľov, 

konaného dňa 14.12.2017 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 
-  Zamestnanci MČ: Ing. Marcela Vojtašková, Adriána Hudáková 
 
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. a) Návrh rozpočtu MČ Košice-Poľov na roky 2018-2020. 

b) Stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k návrhu rozpočtu MČ Košice-Poľov  na 
rok 2018 a k návrhu viacročného rozpočtu MČ Košice-Poľov na roky 2018-2020. 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na I.polrok 2018. 
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia na prevádzku pohrebiska (cintorína) v MČ 

Košice-Poľov. 
9. Návrh zásad odmeňovania poslancov, členov komisií a zapisovateľa MZ. 
10. Voľba prísediaceho na Okresnom súde Košice II. 
11. Audítorská správa k Záverečnému účtu za rok 2016. 
12. Výročná správa MČ Košice-Poľov za rok 2016. 
13. Modernizácia verejného osvetlenia MČ Košice-Poľov úspornou LED technológiou. 
14. Realizácia nového verejného rozhlasu v MČ Košice-Poľov. 
15. Prenájom pozemku – časti parcely č. 963 registra C (125m2) pre pána Bibiána Molnára 

a pani Annu Molnárovú. 
16. Návrh využitia pozemkov s parc. č. 984/2, 987/7 a 1187/10 registra C – parcely boli 

určené na výstavbu nájomných bytov. 
17. Interpelácie poslancov. 
18. Rôzne. 
19. Záver. 

 
1. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov otvoril a viedol starosta MČ 

Košice–Poľov Ing. Ladislav Brada. Privítal všetkých poslancov, kontrolóra MČ, 
účtovníčku MČ a skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a rokovanie miestneho 
zastupiteľstva je uznášaniaschopné. 

  
2. Starosta určil ako návrhovú komisiu Mgr.Luciu Gurbáľovú, overovateľov zápisnice 

Ing.Stanislava Múdreho a Ing.Mareka Výrostku a zapisovateľku Ing.Marcelu 
Vojtaškovú.  

 Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 



3. Zástupca starostu MČ Košice–Poľov Roland Lacko navrhol doplniť program 17. 
zasadnutia Miestneho zastupiteľstva o bod č.9a) Návrh na vyplatenie odmien 
poslancom MZ MČ Košice-Poľov za II.polrok 2017 podľa predloženého návrhu. 

 
 Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 

4. Starosta zrekapituloval uznesenia, ktoré boli schválené na predchádzajúcom 
zastupiteľstve a skonštatoval, že niektoré uznesenia boli splnené a niektoré sú 
v plnení.  
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:  
- Miestny úrad predložil žiadosť o poskytnutie dotácie na Okresný úrad Košice 

v zmysle výzvy Ministerstva vnútra SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie v oblasti kriminality na rok 2018. Z týchto finančných prostriedkov bude 
vybudovaný kamerový systém v MČ Košice-Poľov, ktorý bude prepojený na 
budovu miestneho úradu. Kamery sa budú nachádzať pri kostole, škole, škôlke, 
cintoríne, v okolí miestneho úradu, na začiatku ulice Sadovnícka. Súčasťou tohto 
kamerového systému budú aj dve fotopasce. 

- Ukončilo sa výberové konanie na zhotoviteľa v rámci projektu “Zníženie 
energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v Mestskej 
časti Košice-Poľov“ v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku. Komisiu tvorili Roland Lacko (predseda), Ing. 
Stanislav Múdry a Emil Múdry. Dvaja z troch uchádzačov boli vylúčení pre 
nesplnenie zákonom stanovených podmienok.    

- Realizovalo sa osvetlenie parku, osvetlenie sochy sv. Michala ako dominanty parku, 
výzdoba vianočného stromčeka. 

- Vykonali sa geodetické práce za účelom zamerania polohopisu a výškopisu terénu 
a stavieb na futbalovom ihrisku. 

- Firma Doming, spol.s r.o. podala na súd žalobu proti MČ Košice-Poľov, v rámci 
ktorej žiada vrátenie finančných prostriedkov za nájom pozemkov, geodetické práce, 
vyčistenie a vyrezanie náletových krovín z pozemkov a za inžiniersku činnosť.  

 
- Ďalej starosta požiadal poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Košiciach Mgr. 

Luciu Gurbáľovú o podanie informácií z XVIII.zasadnutia mestského zastupiteľstva 
v Košiciach, ktoré sa konalo 11.12.2017: 

- Mestské zastupiteľstvo schválilo programový rozpočet mesta Košice na roky 2018-
2020. 

      Pre našu mestskú časť na rok 2018 boli schválené nasledovné finančné prostriedky: 
a) Podiel dane z príjmov fyzických osôb: 139 615,- € 
b) Podiel dane za psa:           588,- € 
c) Účelový finančný príspevok na stravovanie dôchodcov formou transferu, výška 

príspevku na jeden obed v závislosti od priznaného dôchodku je: 
 do 300,00 €    0,83 € 
 od 300,01 € do 400,00 €  0,66 € 
 od 400,01 €    0,00 €  



d) Účelové finančné prostriedky na verejnoprospešné služby, rozvojové projekty 
a športové aktivity:    35 000,- € 

- Mestské zastupiteľstvo schválilo Mgr.Luciu Gurbáľovú za členku do Komisie    
školstva, športu a mládeže pri MZ v Košiciach. 

 
6. Stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k návrhu viacročného rozpočtu MČ Košice-

Poľov  na roky 2018-2020 a k návrhu rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2018: 
 Návrh viacročného rozpočtu MČ Košice-Poľov na roky 2019-2020 a návrh   
rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2018 je spracovaný v súlade so všeobecne 
záväznými predpismi, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č.583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákonom č.564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 
územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami 
a internými predpismi MČ ako rozpočet prebytkový v čiastke 10 704,- €. Bol verejne 
sprístupnený v MČ spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 
15 dní pred jeho schválením v súlade s §9 ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení. 
 Na základe vyššie uvedeného kontrolór MČ Košice-Poľov odporučil schváliť 
predložený návrh rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2018 a zobrať na vedomie 
predložený návrh viacročného rozpočtu MČ Košice-Poľov na roky 2019-2020. 

 
MZ zobralo na vedomie odborné stanovisko kontrolóra MČ k návrhu rozpočtu MČ 
Košice-Poľov na rok 2018 a k návrhu viacročného rozpočtu MČ Košice-Poľov na 
roky 2019 a 2020. 

Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 
 Následne MZ schválilo Rozpočet MČ Košice-Poľov na rok 2018 
 

Príjmy celkom:  1 007 789,- € 
Výdavky celkom:      997 085,- € 
Rozdiel:           10 704,- € 

 
Bežný rozpočet: 
Príjmy:      216 813,- € 
Výdavky:      194 826,- € 
Rozdiel-prebytok:         21 987- € 

 
Kapitálový rozpočet: 
Príjmy:     720 976,- € 
Výdavky:     786 076,- € 
Rozdiel-schodok:    - 65 100,- € 

 
Finančné operácie: 
Príjmy:       70 000,- € 
Výdavky:       16 183,- € 
Rozdiel-prebytok:      53 817,- € 
 

       Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 



 MZ zobralo na vedomie Rozpočet MČ Košice-Poľov na roky 2019 a 2020 
  
     Rok 2019    Rok 2020 

Príjmy celkom:  215 383,- €    219 691,- € 
Výdavky celkom:  196 280,- €    197 362,- € 
Rozdiel:     19 103,- €      22 329,- € 

 
Bežný rozpočet: 
Príjmy:   215 383,- €    219 691,- € 
Výdavky:   180 097,- €    181 179,- € 
Rozdiel-prebytok:    35 286,- €      38 512,- € 

 
Kapitálový rozpočet: 
Príjmy:    0,- €     0,- € 
Výdavky:    0,- €     0,- € 
Rozdiel:    0,- €     0,- € 

 
Finančné operácie: 
Príjmy:    0,- €     0,- € 
Výdavky:    16 183,- €     16 183,- € 
Rozdiel-schodok:  -16 183,- €    -16 183,- € 

 
                           Hlasovanie: za 5     proti 0      zdržal sa 0 
 

7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ na I.polrok 2018: 
I. Kontrola zúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu MČ žiadateľom v roku 2017. 
II.  Kontrola výdavkov a finančných operácií MČ v roku 2017 na úseku tovarov 

a služieb. 
III.  Kontrola vykonávania základnej kontroly poverenými zamestnancami MČ. 
 
Poslanci MZ MČ Košice-Poľov schválili predložený Plán kontrolnej činnosti 
kontrolóra MČ na I.polrok 2018. 
 

                 Hlasovanie: za 5     proti 0      zdržal sa 0 
 

8. Okresná prokuratúra Košice II. podala protest prokurátora proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu mestskej časti Košice-Poľov č.1/2007 zo dňa 06.11.2007 o výstavbe, 
správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce – mestskej časti, pretože 
bol v rozpore s §18 ods.1, ods.2 zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve a navrhla, aby 
bolo vyššie uvedené všeobecne záväzné nariadenie zrušené a nahradené všeobecne 
záväzným nariadením v súlade so zákonom. 

 
K novému Všeobecne záväznému nariadeniu č.2/2017 mestskej časti Košice-Poľov 
„Prevádzkový poriadok pohrebiska“ nemal námietky ani kontrolór MČ. 
 
Miestne zastupiteľstvo schválilo vyššie uvedené VZN č.2/2017. 

  
Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 

 
 



9. Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov schválilo nové Zásady odmeňovania 
poslancov, členov komisií a zapisovateľa s nasledovnými pripomienkami: 

- V Článku III. ods.3 a Článku IV. ods.3 sa slovo “poskytnúť“ nahrádza slovom 
“navrhnúť“. 

- V Článku VIII. ods.3 Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a zapisovateľa  
nadobúdajú účinnosť od 15.12.2017. 

       
 Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 

 
 Miestne zastupiteľstvo schválilo vyplatenie odmien poslancom MČ Košice-Poľov za 

II.polrok 2017 podľa predloženého návrhu v zmysle Zásad odmeňovania poslancov a  
členov komisií MZ MČ Košice-Poľov. 

 
        Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 

10. Dňa 30.10.2017 bol predsedovi Okresnému súdu Košice II. predložený návrh 
kandidáta na výkon funkcie prísediaceho pre daný súd za MČ Košice-Poľov na 
volebné obdobie 2018-2021. Ten s predloženým návrhom súhlasil. 

 
Miestne zastupiteľstvo v súlade s ustanovením §140 zákona č.385/2000 Z.z. o sudcoch 
a prísediacich a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov schválilo Ing. Ladislava Bradu ako prísediaceho pre Okresný súd Košice II. 
na volebné obdobie 2018-2021. 

. 
        Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 

11. Audit účtovnej závierky Mestskej časti Košice-Poľov za účtovné obdobie od 
01.01.2016 do 31.12.2016 vykonal KOŠICE Audit,s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice. 
Uvádza sa v ňom, že MČ Košice-Poľov v roku 2016 obstarala formou finančného 
prenájmu dlhodobý majetok – traktor v sume 20 231,- € bez DPH, ktorý nebol 
zaradený do majetku Mestskej časti Košice-Poľov a o finančnom prenájme bolo 
nesprávne účtované. Nezaradením obstaraného traktora do dlhodobého majetku MČ 
bola skreslená výška dlhodobého majetku aj dlhodobých záväzkov. 
Okrem vyššie uvedenej skutočnosti účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný 
obraz finančnej situácie MČ Košice-Poľov a výsledku jej hospodárenia k 31.12.2016 
podľa zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona 
o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších 
predpisov nezávislý audítor skonštatoval, že MČ Košice-Poľov konala v súlade 
s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 
 
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu nezávislého audítora z auditu 
účtovnej závierky MČ Košice-Poľov za rok 2016. 
 

        Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 

12. Správa nezávislého audítora k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe: 
Informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou 
závierkou za daný rok. 
Výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 



Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie Výročnú správu MČ Košice-Poľov za rok 
2016.      

Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 
 

13. Údržbu verejného osvetlenia v MČ Košice-Poľov vykonáva pán Jaroslav Ficeri –
EL.ZA Servis. 
Účelom modernizácie verejného osvetlenia je zvýšiť svietivosť verejného osvetlenia 
zväčšením hustoty svetelných bodov úspornou LED technológiou. Náklady na 
modernizáciu budú hradené prevažne z úspor na prevádzkových nákladoch verejného 
osvetlenia. 

 
Miestne zastupiteľstvo schválilo modernizáciu verejného osvetlenia MČ Košice-Poľov 
úspornou LED technológiou a poverilo starostu MČ Košice-Poľov na obstaranie 
procesov a prípravy vyhlásenia verejného obstarávania na zhotoviteľa modernizácie 
sústavy verejného osvetlenia MČ Košice-Poľov.  

 
 Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 

 
14. Firma 2-morrow,s.r.o. vypovedala zmluvu o poskytovaní služby SMS spravodaj. 

Poskytovateľ mal problém s GSM bránami. 
Súčasné rozhlasové prijímače majú vyše 20 rokov. Nové rodinné domy ani nemajú 
tieto rozhlasové prijímače. 
Miestne zastupiteľstvo schválilo realizáciu nového verejného rozhlasu v MČ Košice-
Poľov a poverilo starostu MČ Košice-Poľov na obstaranie procesov a prípravy 
vyhlásenia verejného obstarávania na zhotoviteľa verejného rozhlasu v MČ Košice-
Poľov. 
       Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 

15. Dňa 13.11.2017 požiadal pán Bibián Molnár s manželkou MČ Košice-Poľov o kúpu, 
resp. prenájom časti parcely č.963 na ulici Sklepárskej z dôvodu priameho prístupu 
z miestnej cestnej komunikácie na pozemok registra C KN, parcelné číslo 1014/36 
v kat.území Poľov, ktorý je v ich vlastníctve. 

 
Miestne zastupiteľstvo schválilo zámer prenájmu časti pozemku registra C KN 
parcelné číslo 963 v kat. území Poľov o výmere 125 m2 pre vyššie uvedených 
žiadateľov z dôvodu vybudovania prístupovej komunikácie k pozemku a jej následné 
využívanie. 
       Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 

16. Nájomná zmluva medzi MČ Košice-Poľov a firmou Doming, spol. s r.o. bola 
ukončená. Je potrebné vyriešiť ďalšie využitie pozemkov registra C KN parcelné čísla 
984/2, 987/7 a 1187/10 v kat.ú. Poľov zapísaných na LV č.689. 
Poslankyňa Mgr.Lucia Gurbáľová predniesla návrh uznesenia v znení: 
Miestne zastupiteľstvo poveruje starostu MČ Košice-Poľov zabezpečiť vypracovanie 
znaleckého posudku na pozemky registra C KN parc.č. 984/2, 987/7 a 1187/10 v k.ú. 
Poľov, zapísaných na LV č.689 a poveruje Komisiu pre výstavbu, územné plánovanie 
a životné prostredie a Komisiu finančnú, správy majetku a podnikateľských aktivít 
predložiť návrh na využitie týchto pozemkov Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice-
Poľov. 
       Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 



17. Interpelácie poslancov: 
Poslanec Ing.Marek Výrostko upozornil na parkovanie áut firmy VERVA, spol.s r.o. 
na okrajoch cesty na Kovaľskej ulici, čím sa ešte viac zúžila daná cesta. 
Ďalej sa opýtal na riešenie problému s premostením na Sadovníckej ulici pri výstavbe 
rodinného domu. 
Na nasledujúci utorok je dohodnuté stretnutie starostu MČ s pánom Lackom. Ten by 
mal požiadať o prenájom danej časti parcely.  
Poslankyňa Mgr.Lucia Gurbáľová požiadala o intenzívnejšie využívanie miestneho 
rozhlasu a častejšie informovanie obyvateľov o akciách konaných v MČ Košice-
Poľov. 

 
18. Poslankyňa Mgr.Lucia Gurbáľová poďakovala MČ za pomoc pri organizácii koncertu 

farských speváckych zborov, ktorý sa uskutočnil dňa 18.11.2017. 
Starosta oznámil, že je dokončený časopis Poľovčan a v najbližších dňoch bude 
doručený obyvateľom MČ. Pripravuje sa kalendár s názvom “Pohľad z vtáčej 
perspektívy po 770-tich rokoch“. 
 

19.  Starosta MČ Košice - Poľov Ing. Ladislav Brada skonštatoval, že program zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa poslancom za ich účasť na 
rokovaní, za kladný prístup a jednotu počas celého roka a ukončil 17. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Poľov. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Ladislav Brada 
             starosta MČ Košice - Poľov 
 
 
 
V Košiciach – Poľove, 09.01.2018 
 
 
Overovatelia zápisnice:     Zapisovateľka: 
 
Ing.Stanislav Múdry      Ing. Marcela Vojtašková 
         
Ing.Marek Výrostko 


