
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Poľov 
 
 

Z á p i s n i c a  
z 18. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva v Mestskej časti Košice – Poľov, 

zo dňa 19.04.2018   
 
 
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: Štefan Ondrejčo, Pavel Horňák 
 
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. Správa kontrolóra MČ Košice-Poľov o kontrolnej činnosti za rok 2017. 
7. Dotácie pre Rodičovské združenie pri materskej škole, Občianske združenie Aktovka, 

Občianske združenie SPEHUPO, Občianske združenie ZKŠ Poľov, OÁZA-nádej pre 
nový život, n.o., Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Košice. 

8. Prenájom časti pozemku na ulici Sklepárska pre B.M. a MUDr. A.M. z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

9. Prevod pozemku na ulici Sklepárska pre J.T. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
10. Prevod pozemku na ulici Poľovská pre Ing. L.B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
11. Interpelácie poslancov. 
12. Rôzne. 
13. Záver. 

 
1. Otvorenie rokovania: 

Rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov otvoril a viedol starosta MČ 
Košice–Poľov Ing. Ladislav Brada v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice-Poľov. 
Privítal všetkých poslancov, kontrolóra MČ a zúčastnených občanov MČ a 
skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a rokovanie miestneho zastupiteľstva je 
uznášaniaschopné. 
 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky: 
Starosta navrhol za člena návrhovej komisie poslanca Rolanda Lacka, overovateľov 
zápisnice poslancov Ing. Mareka Výrostka a Lukáša Čonku a zapisovateľku Ing. 
Marcelu Vojtaškovú. 

 Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
  

3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva: 
O slovo požiadal kontrolór MČ Ing. Jaroslav Hospodár, ktorý upozornil na zmenu 
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, platnú od 01.04.2018,  kde v zmysle 



§12 ods.5 tohto zákona miestne zastupiteľstvo schvaľuje návrh zverejneného 
programu zasadnutia na začiatku zasadnutia. Na zmenu návrhu programu zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov. 
V nadväznosti na vyššie uvedené poslanci MZ MČ Košice-Poľov schválili zverejnený 
program rokovania. 

 Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 
 Následne starosta MČ doplnil program rokovania o nasledujúce body, nakoľko 

materiály k týmto bodom boli spracované až po odoslaní pozvánok: 
 
 Bod 5A. Informácia o PPP projekte na zhodnotenie pozemkov vo vlastníctve MČ 

Košice-Poľov. 
       Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 
 Bod 5B. Územný plán mesta Košice – návrh koncepcie. 
        

Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 
 Bod 5C. Zvolanie zhromaždenia obyvateľov MČ Košice-Poľov s programom: 

1. Územný plán mesta Košice. 
2. Rôzne. 

Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 
 Bod 5D. Súdny spor medzi MČ Košice-Poľov a spoločnosťou Doming, spol. s r.o. 
        

Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 

Starosta skonštatoval, že MZ MČ Košice-Poľov sa bude riadiť týmto schváleným 
programom rokovania. 

 
4. Kontrola plnenia uznesení: 

Uznesenie č.188/2017 – starosta sa po zložení sľubu stal členom senátu Okresného 
súdu Košice II. v trestnom konaní. 
Uznesenie č.191/2017 – verejným obstarávaním bola vybratá spoločnosť na 
modernizáciu verejného osvetlenia. Tá si preverila stav osvetlenia, urobila 
videozáznam. Osvetlené budú aj kultúrne pamiatky MČ (kostol a kaplnka) ako 
dominanty Poľova. 
Uznesenie č.192/2017 – verejné obstarávanie na zhotoviteľa verejného rozhlasu v MČ 
Košice-Poľov ešte pokračuje. Verejný rozhlas by mal byť vonku aj vo vnútri 
rodinných domov. Vnútorné prijímače budú so záznamníkom. 
Uznesenie č.194/2017 – hľadá sa spôsob využitia stavebných pozemkov vo vlastníctve 
MČ Košice-Poľov. Jednou z možností je PPP projekt ( projekt verejno-súkromného 
partnerstva). 
Miestne zastupiteľstvo 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. Informácia o činnosti starostu MČ od posledného rokovania miestneho zastupiteľstva: 
Starosta Ing. Ladislav Brada najprv požiadal poslankyňu Mestského zastupiteľstva 
Mgr. Luciu Gurbáľovú o poskytnutie informácií z XX. zasadnutia MZ v Košiciach 
konaného dňa 16.04.2018:  

- Rokovanie zastupiteľstva viedol námestník primátora mesta Košice JUDr. Martin 
Petruško. Mal trpezlivosť s diskutujúcimi, rokovanie bolo pokojnejšie, prejavy 
kultivovanejšie. 

- Rokovalo sa o spôsobe financovania výstavby novej futbalovej arény. 
- Odsúhlasilo sa odloženie rokovania o bode „Usporiadanie vzťahov medzi mestom 

Košice a spoločnosťou EEI s.r.o. pri prevádzkovaní parkovacích miest v rezidentských 
lokalitách“ na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva.  

- Schválil sa spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice formou  
priameho predaja  pozemku registra C KN parc. č. 820, záhrada s výmerou 279 m2 v k. 
ú. Poľov na Sadovníckej ulici v Košiciach, o ktorú má záujem pán Ľ.Vargovčík. 

- V návrhu nového Územného plánu mesta Košice sa nenachádza lokalita Sad, 
Dolina, Nad záhradami ako aj ďalšie lokality Poľova.  

- Poslanec Ing. Marek Výrostko sa opýtal, v akom štádiu je žiadosť o poskytnutie 
dotácie pre MČ Košice-Poľov ku Dňu Poľova od Mesta Košice. Starosta odpovedal, 
že žiadosť zatiaľ nebola odoslaná. 
 

Ďalej starosta informoval poslancov o svojej činnosti: 
- požiadal mesto Košice, aby zabezpečilo prostredníctvom spoločnosti Kosit,a.s. 

vyčistenie Poľovskej ulice ( kde premáva MHD) od zvyškov posypového materiálu  
po zimnej údržbe 

- vykonáva procesy potrebné k realizácii modernizácie verejného osvetlenia a nového 
verejného rozhlasu 

- začalo sa územné konanie o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby – 
optického vedenia od spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

- bola podaná žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu futbalového ihriska 
- zaslala sa aj žiadosť o podporu formou dotácie na zakúpenie elektromobilu pre účely 

mestskej časti 
- dokončuje sa nové oplotenie cintorína zo severnej a východnej strany. Uskutočnilo 

sa verejné obstarávanie, na stavebný úrad bolo podané Ohlásenie drobnej stavby. Pán 
Vladimír Kvetko zhotovil šestnásť polí kovového oplotenia. 

- plánuje sa rekonštrukcia kaplnky a chodníka k nej , ktorého súčasťou bude krížová 
cesta. Kríž pri kaplnke obnoví pán Milan Múdry na vlastné náklady. 

- na altánku detského ihriska Lienka je poškodené zábradlie, je potrebné ho opraviť. 
Opraví sa aj oplotenie pri rigole. 

- vyčistený je aj rigol od kostola po križovatku Poľovská – Dolina 
- Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia vykonal komplexnú kontrolu na 

úseku civilnej ochrany, ktorou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov.  

- Ing. Gabriela Kravjanská požiadala MČ Košice-Poľov o odkúpenie prihradenej 
parcely na Kameničnej ulici, ktorej vlastníkom je Mesto Košice. Mesto Košice 
súhlasilo s rozdelením pozemku registra C KN parc.č.958. Na základe toho bol 
vypracovaný geometrický plán. 

- rodina Janitorová z ulice Dolina má taktiež záujem o odkúpenie časti pozemku 
registra E KN parc.č.818/1, ktorý má prihradený a ktorého vlastníkom je MČ Košice-
Poľov 



Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o činnosti starostu MČ Košice-
Poľov od posledného rokovania miestneho zastupiteľstva. 

   
 Hlasovanie:  za 5    proti 0  zdržal sa 0 

5A. Informácia o PPP projekte na zhodnotenie pozemkov vo vlastníctve MČ Košice- 
Poľov. 

 Poslancom bola predložená ponuka od spoločnosti EP Projekt, s.r.o. na zhodnotenie 
pozemkov vo vlastníctve MČ Košice-Poľov. Ponuka predkladá spoluprácu formou 
verejno-súkromného partnerstva. Spoluprácu navrhuje modelom DBFT (Design, 
Build, Finance and Transfer), teda návrh, výstavba, financovanie a predaj pozemku. 
Uvedený model predpokladá financovanie od návrhu projektu až po jeho realizáciu 
projektovou spoločnosťou – súkromným partnerom. K prevodu vlastníctva dochádza 
až vo fáze predaja. Iní účastníci vzťahu, prípadne majitelia susedných pozemkov 
budú v navrhovanom modeli vystupovať za rovnakých podmienok ako MČ. 

Miestne zastupiteľstvo poverilo starostu MČ Košice-Poľov zabezpečiť prezentáciu 
PPP projektu na zhodnotenie pozemkov vo vlastníctve MČ Košice-Poľov. 

     
 Hlasovanie:  za 5    proti 0  zdržal sa 0 

 
5B.  Územný plán mesta Košice – návrh koncepcie. 

 Útvar hlavného architekta mesta Košice v novom návrhu Územného plánu mesta 
Košice nepočíta s lokalitami Sad, Východná, Dolina, Studienky, rekreačno-
oddychová zóna Gard, Nad záhradami a iných, okrem lokality Pažiť a Horváthov 
sad. Starosta navrhuje v tejto veci zvolať verejné zhromaždenie občanov MČ Košice-
Poľov. 

Miestne zastupiteľstvo požaduje od Mesta Košice, aby platné územné plány zón MČ 
Košice-Poľov boli zahrnuté v novej koncepcii Územného plánu mesta Košice. 
 

       Hlasovanie:  za 5    proti 0  zdržal sa 0 
 

5C.  Zvolanie zhromaždenia obyvateľov MČ Košice-Poľov 
Miestne zastupiteľstvo schválilo zvolanie zhromaždenia obyvateľov MČ Košice-
Poľov dňa 20.05.2018 o 14:00 hod. s nasledovným programom: 
1. Územný plán mesta Košice. 
2. Rôzne. 

       Hlasovanie:  za 5    proti 0  zdržal sa 0 
 

5D. Súdny spor medzi MČ Košice-Poľov a spoločnosťou Doming, spol. s r.o. 
Okresný súd Košice II. v právnej veci žalobcu: Doming, spol.s r.o. proti žalovanému: 
MČ Košice-Poľov v konaní o 16 977,- € odročil pojednávanie na 09.05.2018 z dôvodu 
potreby vykonania nevyhnutných procesných úkonov v súvislosti so vzájomnou 
žalobou podanou MČ Košice-Poľov. 
Trovy konania pri podaní vzájomnej žaloby MČ Košice-Poľov by boli 4 500,- €, čo je 
pri terajšej finančnej situácii dosť vysoká suma. Preto starosta MČ navrhuje túto 
vzájomnú žalobu stiahnuť. 
Miestne zastupiteľstvo schválilo a poverilo starostu MČ Košice-Poľov na späťvzatie 
žaloby proti spoločnosti Doming, spol.s r.o. 
 

       Hlasovanie:  za 5    proti 0  zdržal sa 0 
 



6. Správa kontrolóra MČ Košice-Poľov o kontrolnej činnosti za rok 2017: 
Kontrolór MČ Košice-Poľov Ing.Jaroslav Hospodár v roku 2017 vykonal tieto 
kontroly: 
- Kontrola výdavkov a finančných operácií v roku 2016 na úseku tovarov a služieb, 
ktorej cieľom bolo preveriť účel použitia schválených rozpočtových prostriedkov. 
Kontrolou boli skontrolované úhrady všetkých faktúr, v rámci ktorých rozpočtové 
prostriedky neboli použité na iný účel ako boli schválené v rozpočte na rok 2016. 
Taktiež nebolo zistené, aby boli použité na iné ako plnené úlohy pri originálnej 
pôsobnosti mestskej časti. Niektoré drobnosti boli v priebehu kontroly po upresnení na 
mieste odstránené, preto neboli kvalifikované ako kontrolné zistenie, alebo porušenie 
legislatívnej normy. 
- Kontrola povinného zverejňovania objednávok a faktúr MČ Košice-Poľov v roku 
2016, ktorej cieľom bolo skontrolovať včasnosť povinného zverejňovania 
požadovaných dokladov v súlade s §5b zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vykonanou kontrolou 
nebolo zistené porušenie zákona č.211/2000 Z.z. 
- Kontrola využitia prijatých finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej 
správy v roku 2016, ktorej cieľom bolo skontrolovať účelovosť použitia finančných 
prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v roku 2016 a včasnosť zaslaných 
hlásení o účele ich použitia. Kontrolou bolo zistené, že prijaté prostriedky boli použité 
na účel, na ktorý boli určené a hlásenia o ich využití boli podľa pokynov zaslané včas. 
- Kontrola riešenia priestupkov v roku 2016 a v 1.polroku 2017, ktorej cieľom bolo 
skontrolovať úroveň riešenia priestupkov v sledovanom období samosprávnym 
orgánom. Vykonanou kontrolou nebolo zistené použitie kompetencií MČ pri riešení 
priestupkov na svojom území. 
- Kontrola riešenia sťažností v roku 2016 a v 1.polroku 2017, ktorej cieľom bolo 
skontrolovať spôsob riešenia sťažností v zmysle zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach. 
Kontrolou bolo zistené, že MČ Košice-Poľov má zavedenú evidenciu riešenia 
sťažností podľa zákona č.9/2010 Z.z., má tiež vypracované Zásady postupu pri riešení 
sťažností. Nakoľko v sledovanom období nebola MČ písomne doručená sťažnosť 
v zmysle zákona č.9/2010 Z.z., nebol v evidencii sťažností vykonaný záznam. 
- Kontrola povinného zverejňovania zmlúv v roku 2016, ktorej cieľom bolo preveriť, či 
dodávateľsko – odberateľské zmluvy za tovary a služby boli zverejnené v zákonnej 
lehote. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že MČ Košice-Poľov zverejnila všetky 
zmluvy a ich dodatky v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a teda sú platné a účinné. 
- Kontrola vykonávania inventarizácie peňažných prostriedkov v účtovnej jednotke. 
Kontrolou bolo zistené, MÚ MČ Košice-Poľov, ako účtovná jednotka si túto 
povinnosť splnila v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve. 
  
Výsledky kontrol boli prerokované so starostom MČ Košice-Poľov a boli mu 
odovzdané Správy o vykonaných kontrolách. 
 
Okrem týchto kontrol kontrolór MČ Košice-Poľov Ing. Jaroslav Hospodár spracoval: 
- Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu MČ Košice-Poľov na roky 2019-2020 
- Stanovisko k návrhu rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2018 
- Stanovisko k návrhu Záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 2016 
- Stanoviská k rozpočtovým opatreniam v priebehu roka 2017 

 



Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu kontrolóra MČ Košice-Poľov 
o kontrolnej činnosti za rok 2017. 
 

Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
7. Poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ Košice-Poľov: 

Predseda Komisie finančnej, správy majetku a podnikateľských aktivít Roland Lacko 
odporučil schváliť dotácie pre Rodičovské združenie pri MŠ, Aktovka, o.z., 
SPEHUPO,o.z. a ZKŠ Poľov,o.z., nakoľko vo schválenom rozpočte MČ Košice-
Poľov na rok 2018 sú vyčlenené finančné prostriedky pre tieto združenia. 
Kontrolór MČ upozornil na nové znenie zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde v §7 
ods.7 vyššie uvedeného zákona je uvedené, že žiadateľovi je možné poskytnúť dotáciu 
z rozpočtu MČ len vtedy, ak žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať 
dotácie. 
 
Miestne zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie v súlade s VZN č.4/2015 
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov MČ Košice-Poľov pre: 
- Rodičovské združenie pri MŠ, Kovaľská č.12/A, Košice-Poľov vo výške 350,- € 
- Občianske združenie Aktovka, Dolina č.43, Košice-Poľov vo výške 500,- € 
- Občianske združenie SPEHUPO, Poľovská č.15, Košice-Poľov vo výške 250,- € 
- Občianske združenie ZKŠ Poľov, Dolina č.2, Košice-Poľov vo výške 1 500,- € 
 

                  Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 
 

Miestne zastupiteľstvo neschválilo poskytnutie dotácie v súlade s VZN č.4/2015 
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov MČ Košice-Poľov pre: 
- OÁZA – nádej pre nový život, n.o., Záhrada Bernátovce č.779, Valaliky 
- Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Košice, Hlavná č.68, Košice 

  
                  Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 
 

8. Prenájom časti pozemku na ulici Sklepárska pre B.M a MUDR.A.M. z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa: 
Dňa 13.11.2017 pán Bibián Molnár a manželka MUDr. Anna Molnárová podali 
žiadosť o prenájom časti pozemku parcely C KN č.963 na ulici Sklepárska s výmerou 
125 m2 z dôvodu potreby priameho prístupu z miestnej komunikácie na pozemok 
registra C KN parc.č. 1014/36, ktorý je v ich vlastníctve. Predmetná parcela je zverená 
do správy MČ Košice-Poľov zmluvou č.328/2008 o zverení majetku mesta do správy. 

 
A. Miestne zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č.193/2017 zo 17. zasadania MZ MČ 

Košice-Poľov konaného dňa 14.12.2017.  
           Hlasovanie:  za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 
B. Miestne zastupiteľstvo schválilo prenájom časti pozemku registra C KN parc.č. 

963 o výmere 125 m2 pre vyššie spomínaných žiadateľov za cenu 332,- € / rok za 
celý predmet nájmu na dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
ktorým  je vybudovanie prístupovej komunikácie k pozemku a jej následné 
využívanie. 

           Hlasovanie:  za 5     proti 0     zdržal sa 0 
 



9. Prevod pozemku na ulici Sklepárska pre J.T. z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
Dňa 06.02.2018 pán Jaroslav Tomáš doručil žiadosť o odkúpenie pozemku parc. C 
KN č.554 s výmerou 1 m2 na ulici Sklepárska, ktorý je zverený do správy MČ Košice-
Poľov zmluvou č.328/2008 o zverení majetku mesta do správy a nachádza sa pred 
pozemkom registra C KN parc.č.553, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. 
 
Miestne zastupiteľstvo schválilo prevod pozemku registra C KN parc.č.554 s výmerou 
1 m2  v k.ú. Poľov pre pána Jaroslava Tomáša za kúpnu cenu 27,- € z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, ktorým je majetkoprávne vysporiadanie pozemku v rámci 
oplotenej nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa. 
 

        Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
  

10. Prevod pozemku na ulici Poľovská pre Ing.L.B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
Dňa 26.03.2018 Ing. Ladislav Brada podal žiadosť o odkúpenie pozemku registra C 
KN parc.č.126 na ulici Poľovská, zapísaného na LV č.369 s výmerou 38 m2, ktorý je 
zverený do správy MČ Košice-Poľov zmluvou č.328/2008 o zverení majetku mesta do 
správy a nachádza sa pred pozemkom registra C KN parc.č.125, ktorý je vo 
vlastníctve žiadateľa. 

 
Miestne zastupiteľstvo schválilo prevod pozemku registra C KN parc.č.126 s výmerou 
38 m2 v k.ú. Poľov pre Ing. Ladislava Bradu za kúpnu cenu 1009,- € z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, ktorým je jediný možný prístup k nehnuteľnosti vo 
vlastníctve žiadateľa. 

        Hlasovanie:  za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 

11. Interpelácie poslancov: 
Ing. Marek Výrostko: 
- Navrhol vyčistiť po zimnej údržbe aj ostatné ulice, nie len Poľovskú ulicu. Starosta 
mu odpovedal, že na ostatných uliciach nebol použitý žiadny posypový materiál 
v rámci zimnej údržby. Na Pažitnej ulici je potrebné zrezať bočné strany cesty, aby 
voda z cesty mohla odtekať do rigolov. Ing. Výrostko poukázal hlavne na Sklepársku 
ulicu “Pod lipkami“, že sú tam nánosy drobného piesku. 
- Upozornil, že na lavičkách na cintoríne sú prehnité dosky a je vytrhnutý plastový 
obrubník pri pamätníku padlých. 
- Odporučil nové kovové oplotenie cintorína pozinkovať, aby sa predĺžila jeho 
životnosť. Starosta na to reagoval, že mestská časť momentálne nemá na pozinkovanie 
oplotenia finančné prostriedky.  
- Upozornil, že cesta na ulici Ku Gardu je zúžená v dôsledku zarastania náletových 
drevín. Poukázal na pána P. Horňáka, ktorý oproti svojmu pozemku tieto náletové 
dreviny orezal. Starosta má v pláne požiadať spoločnosť NDS, a.s. o vypracovanie 
cenovej ponuky, ktorá má silnejšie a aj rýchlejšie mechanizmy na mulčovanie. 
Poslanec Ing. M.Výrostko navrhol v tejto veci postupovať v zmysle VZN č.3/2015 
o ochrane poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy predchádzaním výskytu 
a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch v MČ Košice-Poľov. 
- Informoval sa, prečo tento rok neboli vydané kalendáre. Poslankyňa Mgr. Lucia 
Gurbáľová na to reagovala, že pre nedostatok času ich nestihla vytvoriť. Peniaze 
vyčlenené na tento účel budú použité na reklamné predmety pri príležitosti Dňa 
Poľova.  

 



12. Rôzne: 
Predsedníčka Kultúrnej komisie Mgr. Lucia Gurbáľová oboznámila prítomných 
s programom Dňa Poľova, na ktorom vystúpi hudobná skupina Traky, ľudový 
rozprávač Jožko Jožka, v septembri tu bude hudobno-zábavná skupina Ščamba 
a divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis, ktorá zrealizuje pochod v dobových 
kostýmoch ku kaplnke a späť. 
Ďalej navrhuje, aby časopis Poľovčan bol vydaný pred Dňom Poľova a na jeseň tohto 
roku. 
Pán Štefan Ondrejčo má v záujme vysporiadať svoj pozemok na Kameničnej ulici. Ak 
cesta má mať šírku 10 metrov, 5 metrov zo šírky svojho pozemku daruje a ďalších 5 
metrov predá MČ. Starosta na to reagoval, že toto volebné obdobie je potrebné splatiť 
dlh, ktorý tu bol. Je potrebné vysporiadať aj ostatné pozemky na Kameničnej ulici. 
Stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov na tejto ulici boli vydané ešte 
v predchádzajúcom volebnom období. 
Pán Pavel Horňák upozornil, že na Kameničnej ulici pri pozemku v jeho vlastníctve 
vyviera voda a asi rok má zamočenú celú chatku. Starosta odpovedal, že pán Ján 
Majerik pri výstavbe svojej vodovodnej a kanalizačnej prípojky porušil drenáž, ktorá 
tam bola. V tejto lokalite je aj spodná voda, niekedy tam bola studienka. 
Na záver kontrolór MČ Košice-Poľov Ing. Jaroslav Hospodár pozval prítomných na 
slávnostný koncert s názvom „Ctíme si svoje tradície a významné osobnosti“, ktorý sa 
uskutočnil dňa 21.04.2018 o 16.00 hod. v Kasárňach  Kulturpark.   

 
13. Záver: 

Starosta MČ Košice - Poľov Ing. Ladislav Brada skonštatoval, že program zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa poslancom za ich aktívnu účasť 
a vyhlásil 18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Poľov za ukončené. 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Ladislav Brada 
             starosta MČ Košice - Poľov 
Zápisnica vyhotovená dňa: 09.05.2018 
Zapísala: Ing. Marcela Vojtašková 
 
 
Overovatelia zápisnice:      
 
 
Ing. Marek Výrostko     
         
Lukáš Čonka   


