
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Poľov 
 
 

Z á p i s n i c a  
z 20. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Poľov, 

zo dňa 27.09.2018   
 
 
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 
 
Program:  
1. Otvorenie rokovania. 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 
3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva. 
4. a) Určenie výšky finančnej odmeny pre ocenených Cenou mestskej časti Košice-Poľov. 

b) Určenie hodnoty vecných darov pre ocenených Cenou starostu mestskej časti Košice-
Poľov. 

5. 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 poslanca Rolanda Lacka, za overovateľov 
zápisnice poslancov Ing. Mareka Výrostka a Lukáša Čonku, zapisovateľku Ing. 
Marcelu Vojtaškovú. 

  Hlasovanie: za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 

3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva: 
V súlade s novelou zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení poslanci najprv 
hlasovali o programe, ktorý bol uvedený v pozvánke, keďže nemali žiaden návrh na 
vypustenie bodu programu, resp. na zmenu poradia bodov programu. 
     

  Hlasovanie: za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 
Následne mali možnosť tento program doplniť. Poslanec a zároveň člen návrhovej 
komisie Roland Lacko predložil návrh na doplnenie programu o bod č.4c) s názvom 
„Zvýšenie platu starostu“. Na schválenie doplnenia návrhu programu je potrebná 
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. 

  Hlasovanie: za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 



4. a) Určenie výšky finančnej odmeny pre ocenených Cenou mestskej časti Košice-   
Poľov: 

Starosta navrhol schváliť finančnú odmenu pre ocenených jednotlivcov vo výške  
100,- € a pre ocenené kolektívy 200,- €. 
         Hlasovanie: za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 
b) Určenie hodnoty vecných darov pre ocenených Cenou starostu mestskej časti  

Košice-Poľov: 
Starosta navrhol zakúpiť vecné dary do hodnoty 50,- € pre každého oceneného. 
Odporučil zakúpenie obrazov, resp. nákupných poukážok. 
 
         Hlasovanie: za 5    proti 0    zdržal sa 0 
c)  Zvýšenie platu starostu: 
Poslanec Roland Lacko, ktorý je zároveň predsedom finančnej komisie, predložil 
návrh na zvýšenie platu starostu o 26,5 %, čo je cca 500,- €, v mesiaci október 2018, 
ako poďakovanie za jeho doterajšiu prácu v prospech mestskej časti a zároveň pri 
príležitosti jeho životného jubilea. 
         Hlasovanie: za 5    proti 0    zdržal sa 0 
 
Starosta poďakoval za tento návrh, ale zároveň oznámil, že toto uznesenie nepodpíše 
v zmysle §13 ods.6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Finančné prostriedky 
chce využiť na iné účely v prospech mestskej časti, resp. na zakúpenie prezentov pre 
obyvateľov pri príležitosti 770. výročia prvej zmienky o obci Poľov.  

          
5. Záver: 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 
        Ing. Ladislav Brada 
             starosta MČ Košice–Poľov 
 
 
Zápisnica vyhotovená dňa: 08.10.2018 
Zapísala: Ing. Marcela Vojtašková 
 
 
Overovatelia zápisnice:      
 
Ing. Marek Výrostko   Podpísal dňa: 17.10.2018 
     
Lukáš Čonka    Podpísal dňa: 17.10.2018 


