Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Poľov

Z á p i s n i c a
z 19. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Poľov,
zo dňa 28.06.2018
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: Adriána Hudáková, Ing. Marcela Vojtašková
Program:
1. Otvorenie rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Informácia o činnosti starostu MČ Košice-Poľov od posledného rokovania miestneho
zastupiteľstva.
6. Odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k návrhu záverečného účtu MČ
Košice-Poľov za rok 2017.
7. Návrh záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 2017.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na II. polrok 2018.
9. Určenie rozsahu výkonu práce funkcie starostu MČ Košice-Poľov na volebné obdobie
2018-2022.
10. Určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov na volebné
obdobie 2018-2022.
11. Návrh na udelenie ocenení MČ Košice-Poľov pri príležitosti 770.výročia 1.písomnej
zmienky o obci Poľov.
12. Vyplatenie odmien poslancom za I.polrok 2018 v zmysle Zásad odmeňovania poslancov
podľa predloženého návrhu.
13. Interpelácie poslancov.
14. Rôzne.
15. 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 zúčastnených a skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci
a rokovanie miestneho zastupiteľstva je uznášaniaschopné.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky:
Starosta navrhol do návrhovej komisie poslankyňu Mgr.Luciu Gurbáľovú,
overovateľov
zápisnice
poslancov
Rolanda
Lacka
a Ing.
Stanislava
Múdreho, zapisovateľku Ing. Marcelu Vojtaškovú.
Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva:
Miestne zastupiteľstvo najprv schválilo body návrhu zverejneného programu.
Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Poslankyňa Mgr.Lucia Gurbáľová požiadala o doplnenie bodu č.12a) s názvom
„Active life beh“.
Hlasovanie: za 5 proti 0 zdržal sa 0
Starosta Ing.Ladislav Brada doplnil program rokovania o bod č.10a) s názvom
„Určenie volebných obvodov v MČ Košice-Poľov pre voľby do orgánov samosprávy
v roku 2018.
Hlasovanie: za 5 proti 0 zdržal sa 0
4. Kontrola plnenia uznesení:
Starosta MČ skonštatoval, že všetky uznesenia z 18.zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov
boli splnené, okrem uznesenia č.199/2018 s názvom „Prezentácia PPP projektu na
zhodnotenie pozemkov vo vlastníctve MČ Košice-Poľov“. Uvedená prezentácia je
tesne pred dokončením, následne bude predstavená Komisii pre výstavbu, územné
plánovanie a životné prostredie.
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúceho zastupiteľstva s konštatovaním, že prijaté uznesenia boli splnené
a jedno je ešte v plnení.
Hlasovanie: za 5 proti 0 zdržal sa 0
5. Informácia o činnosti starostu MČ od posledného rokovania miestneho zastupiteľstva:
- Mestská časť má vypracované Bezpečnostné opatrenia a posúdenie vplyvu na
ochranu osobných údajov v súlade s nariadením EP a Rady Európy (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých údajov.
- Dňa 12.06.2018 sa zúčastnil 25.rokovania Rady starostov v Košiciach, ktorá svojím
uznesením odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť
použitie časti rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2018 na
financovanie kapitálových výdavkov spojených s realizáciou rozvojových projektov
mestských častí a výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku mesta
zvereného do správy mestských častí, a to formou účelových dotácií vo výške
35 000,- € pre každú mestskú časť.
Ďalším uznesením žiadali námestníka primátora mesta Košice, aby mesto Košice
predĺžilo určenú lehotu na doručenie písomného stanoviska k Územnoplánovacej
dokumentácii „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia“ do 30.09.2018.
- Vyššie uvedená dotácia vo výške 35 000,- € by mohla byť použitá na rekonštrukciu
lávky (chodníka križujúceho potok) pod kostolom, ktorý je v havarijnom stave. Nové
premostenie by malo nosnosť 3,5 tony. Bude slúžiť na prechod áut len v prípade
núdzového stavu.
- Ukončilo sa oplotenie cintorína z východnej strany.
- Pracuje sa na rekonštrukcii kaplnky, v priebehu týždňa bude navrhnutý rozpočet
a začne sa verejné obstarávanie.
- MČ Košice-Poľov neuspela v súdnom spore so spoločnosťou Doming, spol.s r.o.,
mestská časť podá odvolanie proti tomuto rozsudku.

- Ministerstvo financií SR schválilo pre MČ Košice-Poľov dotáciu vo výške 15 000,- €
na vybavenie kuchyne kultúrneho domu, nových stolov a stoličiek.
- Doplnila sa žiadosť o dotáciu z Enviromentálneho fondu na zakúpenie elektromobilu
pre mestskú časť.
Starosta Ing. Ladislav Brada požiadal poslankyňu Mestského zastupiteľstva Mgr.
Luciu Gurbáľovú o poskytnutie informácií z XXI. zasadnutia MZ v Košiciach
konaného dňa 18.06.2018:
- Mestské zastupiteľstvo žiadalo námestníka primátora mesta Košice, aby rokoval so
spoločnosťou EEI,s.r.o. o uzatvorení dohody o odovzdaní parkovacieho systému
mestu Košice s poukázaním na neplatnosť nájomnej zmluvy.
- Spoločnosť MH Invest II, s.r.o., ktorej jediným vlastníkom je Ministerstvo
hospodárstva SR predložila na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach
Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci s cieľom zlepšiť infraštruktúru
v priemyselnom parku Košice-Pereš, vrátane zabezpečenia nového cestného
a električkového prístupu na Letisko Košice a k objektom v priemyselnom parku
Košice-Pereš.
- Mestskému zastupiteľstvu bol predstavený projekt Mestská karta Košice. Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach žiada o predloženie zakladacej listiny a štatútu neziskovej
organizácie Mestská karta Košice, o vyčíslenie a predloženie financovania tejto
neziskovej organizácie, ako aj o vyčíslenie peňažného vkladu mesta Košice do tejto
neziskovej organizácie, o predloženie návrhu na členov správnej a dozornej rady,
o predloženie návrhu na menovanie riaditeľa, o predloženie správy o doterajšej
činnosti a celkovom financovaní neziskovej organizácie Mestská karta Košice.
- Mesto Košice predĺžilo určenú lehotu na doručenie písomného stanoviska
k Územnoplánovacej dokumentácii „Územný plán mesta Košice-koncept riešenia“ do
30.09.2018.
Mestská poslankyňa Mgr.Lucia Gurbáľová bola oslovená občanmi volebného obvodu
ohľadom:
- sťažnosti na riaditeľku materskej školy v Barci,
- názvu „Priemyselný park Košice-Pereš“, nakoľko väčšina pozemkov pod týmto
priemyselným parkom nepatrí pod katastrálne územie Pereš
- hluku pri cvičení pilotov na lietadlách ponad MČ Košice-Barca
Tieto pripomienky bude poslankyňa interpelovať na najbližšom zasadnutí mestského
zastupiteľstva.
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o činnosti starostu MČ KošicePoľov od posledného rokovania miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie: za 5

proti 0 zdržal sa 0

6. Odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k návrhu záverečného účtu MČ
Košice-Poľov za rok 2017:
Návrh záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 2017 je spracovaný v súlade
s ustanoveniami §16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a obsahuje všetky predpísané
náležitosti podľa §16 ods.5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 2017 bol podľa §9 ods.2 zákona
SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a §16 ods.9 zákona č.583/2004 Z.z.

zverejnený najmenej 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva na úradnej tabuli
a webovom sídle mestskej časti.
Riadna účtovná závierka za rok 2017 a hospodárenie MČ Košice-Poľov za rok 2017
bola v súlade s §9 ods.4 zákona SNR č.369/1990 Zb. a §16 ods.3 zákona č.583/2004
Z.z. predložená na overenie audítorovi, pričom mestská časť nepredložila správu
o overení od audítora do prerokovania záverečného účtu.
V zmysle §16 ods.10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
kontrolór MČ Košice-Poľov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť celoročné
hospodárenie MČ Košice-Poľov v roku 2017 bez výhrad.
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko kontrolóra MČ
Košice-Poľov k návrhu záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 2017.
Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

7. Návrh záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 2017:
Na základe odporúčania kontrolóra MČ Košice-Poľov miestne zastupiteľstvo
schválilo Záverečný účet a celoročné hospodárenie MČ Košice-Poľov bez výhrad.
Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Miestne zastupiteľstvo schválilo zistený schodok rozpočtu podľa §10 ods.3 písm.a)
a b) zákona č.583/2004 Z.z. vyrovnať z návratných zdrojov financovania.
Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na II.polrok 2018:
- Kontrola zaúčtovania a zaradenia do evidencie majetku mestskej časti majetku
zakúpeného MČ Košice-Poľov v roku 2017 a I.polroku 2018.
- Kontrola zúčtovania a zaradenia do majetku mestskej časti uskutočnených investícií
na území MČ Košice-Poľov v roku 2017 a v I.polroku 2018.
- Kontrola vykonania inventarizácie peňažných prostriedkov základnej finančnej
kontroly v účtovnej jednotke ku dňu 31.12.2017.
Miestne zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov
na II.polrok 2018.
Hlasovanie: za 5 proti 0 zdržal sa 0
9. Určenie rozsahu výkonu práce funkcie starostu MČ Košice-Poľov na volebné obdobie
2018-2022:
Miestne zastupiteľstvo určilo výkon funkcie starostu MČ Košice-Poľov na celé
nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 v rozsahu:1, t.j. v plnom rozsahu.
Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

10. Určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov na volebné
obdobie 2018-2022:
Miestne zastupiteľstvo určilo na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 počet
poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov:5
Hlasovanie: za 5 proti 0 zdržal sa 0

10a). Určenie volebných obvodov v MČ Košice-Poľov pre voľby do orgánov samosprávy
v roku 2018:
Miestne zastupiteľstvo určilo jeden volebný obvod v MČ Košice-Poľov pre voľby
do orgánov samosprávy v roku 2018.
Hlasovanie: za 5 proti 0 zdržal sa 0
11. Návrh na udelenie ocenení MČ Košice-Poľov pri príležitosti 770.výročia 1.písomnej
zmienky o obci Poľov:
Tento návrh predložila poslankyňa Mgr.Lucia Gurbáľová ako predsedníčka Komisie
pre kultúru, vzdelávanie a sociálne služby.
Návrh pozostáva z:
A. Ceny MČ Košice-Poľov – za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky
vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti a za
činnosť, ktorou prispeli k rozvoju MČ a za propagáciu MČ za hranicami regiónu,
doma i v zahraničí.
B. Ceny starostu MČ Košice-Poľov – za dobrovoľnú prácu v prospech MČ, za
aktívny, ochotný a zodpovedný prístup k aktivitám MČ a za zodpovedné plnenie
zadaných úloh pre dobro a rozvoj MČ.
C. Čestného občianstva
Návrh bol prerokovaný komisiou dňa 26.06.2018 a schválený k predloženiu na
rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov.
Na najbližšom zastupiteľstve poslanci určia výšku finančnej odmeny a vecné dary pre
ocenených.
Miestne zastupiteľstvo schválilo návrh na udelenie ocenení, odmien a čestného
občianstva MČ Košice-Poľov pri príležitosti 770.výročia prvej písomnej zmienky
o obci Poľov.
Hlasovanie: za 4 proti 0 zdržal sa 1(M.Výrostko)
12. Vyplatenie odmien poslancom za I.polrok 2018 v zmysle Zásad odmeňovania
poslancov podľa predloženého návrhu:
Návrh predložil poslanec Roland Lacko ako predseda Komisie finančnej, správy
majetku a podnikateľských aktivít. Komisiou bol schválený dňa 26.06.2018.
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov schválilo vyplatenie odmien poslancom za
I.polrok 2018 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za 4 proti 0

zdržal sa 1(M.Výrostko)

12a). Beh Active life:
Poslankyňa Mgr.Lucia Gurbáľová predstavila podujatie „Spoznaj behom Poľov“.
Bude motiváciou pre obyvateľov mestskej časti, prídu aj priaznivci z iných
mestských častí Košíc. Organizáciu podujatia si Active life,n.o. zabezpečuje sama
prostredníctvom dobrovoľníkov. Mestská časť sa bude podieľať na občerstvení. Beh
bude nesúťažný a uskutoční sa 24.07.2018 o 19.00 hod.
Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

13. Interpelácie poslancov:
- Poslanec Ing. Marek Výrostko upozornil, že na stránke MČ Košice-Poľov chýbala
informácia o podujatí „Deň Poľova“. Starosta poukázal na skutočnosť, že každá
domácnosť v Poľove dostala pozvánku.
- Ďalej poukázal na prekopávky bočných ciest, na ktorých už dlhšiu dobu chýba asfalt.
Starosta písomne osloví Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., aby dala
cesty do pôvodného stavu. A požiadal aj mestskú poslankyňu Mgr. Luciu Gurbáľovú,
aby tento problém interpelovala na najbližšom mestskom zastupiteľstve, nakoľko
Mesto Košice je jedným z akcionárov VVS,a.s.
- Pochválil vyčistenie ulice Ku Gardu ponad pána Horňáka od kríkov a náletových
drevín.
- Informoval sa na odpoveď na žiadosť pána Zádoru ohľadom prenajímania kuchyne,
nakoľko sa nezúčastnil zasadania komisie.
Predseda komisie Roland Lacko mu odpovedal, že žiadosti nevyhoveli, t.j. kuchyňu
nedostal do nájmu natrvalo, pri prenájme kuchyne a ostatných priestorov kultúrneho
domu sú uprednostnení obyvatelia Poľova.
- Poslankyňa Mgr.Lucia Gurbáľová takisto požiadala o flexibilnejšie pridávanie
aktualít na stránku mestskej časti.
14. Rôzne:
Poslankyňa Mgr. Lucia Gurbáľová poďakovala za možnosť nacvičovania speváckeho
zboru v priestoroch kultúrneho domu počas rekonštrukcie kostola.
15. Záver:
Starosta MČ Košice - Poľov Ing. Ladislav Brada skonštatoval, že program zasadnutia
miestneho zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa poslancom za ich účasť a vyhlásil
19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Poľov za ukončené.

Ing. Ladislav Brada, v.r.
starosta MČ Košice – Poľov
Zápisnica vyhotovená dňa: 06.07.2018
Zapísala: Ing. Marcela Vojtašková
Overovatelia zápisnice:
Roland Lacko, v.r.
Ing. Stanislav Múdry, v.r.

