
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Poľov 
 
 

Z á p i s n i c a  
z 21. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Poľov, 

zo dňa 25.10.2018   
 
 
Prítomní:   
-  Starosta MČ Košice–Poľov: Ing. Ladislav Brada 
-  Poslanci miestneho zastupiteľstva: 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. Kontrola plnenia uznesení. 
5. Informácia o činnosti starostu MČ Košice-Poľov od posledného rokovania miestneho   

zastupiteľstva. 
6. Výročná správa MČ Košice-Poľov za rok 2017. 
7. Vyplatenie odmien poslancom za II. polrok 2018 v zmysle Zásad odmeňovania 

poslancov podľa predloženého návrhu. 
8. Prevod pozemku registra C KN parc.č.528/2 pre G.P. a D.P. z dôvodu osobitného 

zreteľa. 
9. Prevod pozemku registra C KN parc.č.536/2 pre V.K. z dôvodu osobitného zreteľa. 
10. Prevod pozemku registra C KN parc.č.532/2 pre L.P. a M.P. z dôvodu osobitného 

zreteľa. 
11. Prevod pozemku registra C KN parc.č.784 pre N.Š. z dôvodu osobitného zreteľa. 
12. Interpelácie poslancov. 
13. Rôzne. 
14. 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 štyria poslanci, čo je 
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a rokovanie miestneho zastupiteľstva je 
uznášaniaschopné. 
 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky: 
Do návrhovej komisie starosta určil Mgr. Luciu Gurbáľovú. Za overovateľov 
zápisnice 21. rokovania MZ MČ Košice-Poľov starosta stanovil Ing. Stanislava 
Múdreho a Lukáša Čonku, za zapisovateľku Ing. Marcelu Vojtaškovú. 
 

    Hlasovanie - za:4    proti:0    zdržali sa: 0 



3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva: 
Keďže poslanci nemali žiaden návrh na doplnenie, vypustenie, ani zmenu poradia 
bodov programu, bol schválený zverejnený program. 
     

          Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 

4. Kontrola plnenia uznesení: 
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia z 19. a 20.zasadnutia MZ MČ Košice-
Poľov boli splnené, okrem uznesenia č.229/2018 s názvom „Zvýšenie platu starostu“. 
Toto uznesenie starosta nepodpísal v zmysle §13 ods.6 zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení. 
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení z dvoch 
predchádzajúcich  zastupiteľstiev s konštatovaním, že prijaté uznesenia boli splnené.   
          

          Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0  
          

5. Informácia o činnosti starostu MČ Košice-Poľov od 19.rokovania miestneho 
zastupiteľstva: 
- Dňa 24. júla sa uskutočnila v rámci projektu Active life akcia “Spoznaj behom 
Košice-Poľov“. Organizátori aj bežci si pochvaľovali pekné výhľady na trati a 
tombolu. Po dobehnutí mal každý bežec okrem pitného režimu na výber aj guľáš alebo 
hot dog. 
- Mestská časť získala účelovú dotáciu z rezervného fondu mesta Košice vo výške 
35 000,- €. Z týchto finančných prostriedkov bola realizovaná rekonštrukcia kaplnky 
Nanebovstúpenia Pána, ktorá je vo vlastníctve mestskej časti, krížová cesta pred 
kaplnkou, zakúpili sa nové stoly, stoličky a opona na pódiu v sále kultúrneho domu. 
- Ministerstvo financií SR poskytlo dotáciu vo výške 13 500,- € na obnovu zariadenia 
kuchyne kultúrneho domu. 
- Vymenilo sa oplotenie na detskom ihrisku Lienka, do konca októbra je v pláne 
rekonštrukcia sedenia okolo studne a altánku. 
- Dňa 30. septembra sa konali oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci 
Poľov. Starosta sa poďakoval poslankyni L. Gurbáľovej za vytvorenie bulletinu a za 
prípravu týchto osláv. Taktiež sa poďakoval aj ostatným poslancom za pomoc pri 
príprave osláv. 
- Dňa 19. októbra bolo od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry doručené 
rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 
701 505,81 € na projekt “Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu 
s kultúrnym domom“. 
- Uskutočnilo sa posedenie seniorov pri príležitosti “Mesiaca úcty k starším“. 
- Aj tento rok sa organizoval v júli a v auguste zájazd na kúpalisko v Maďarsku 
a v novembri do Noweho Targu v Poľsku. 
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o činnosti starostu MČ Košice-
Poľov od svojho 19.zasadnutia. 
               Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 

6. Výročná správa MČ Košice-Poľov za rok 2017: 
Základ Výročnej správy MČ Košice-Poľov tvorí Záverečný účet MČ, ktorý bol 
schválený na 19. zasadnutí miestneho zastupiteľstva uznesením č.215/2018 dňa 
28.06.2018. Ďalej sa tam nachádza bilancia aktív a pasív, prijaté granty a transfery, 



poskytnuté dotácie z rozpočtu MČ, významné investičné akcie v roku 2017 
a predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch.  
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie Výročnú správu MČ Košice-Poľov za rok 
2017. 
               Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 

7. Vyplatenie odmien poslancom MZ za II. polrok 2018 v zmysle Zásad odmeňovania 
poslancov podľa predloženého návrhu: 
Miestne zastupiteľstvo schválilo vyplatenie odmien poslancom za II. polrok 2018 
podľa predloženého návrhu, ktorý schválila finančná komisia v zmysle Zásad 
odmeňovania poslancov a členov komisií. 
 
               Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 

8. Prevod pozemku registra C KN parc.č.528/2 pre Gabrielu Piroškovú a Dušana 
Piroška: 
Dňa 10.09.2018 bola mestskej časti doručená žiadosť od pani Gabriely Piroškovej 
a pána Dušana Piroška o odkúpenie predmetnej parcely, ktorá prechádza stredom ich 
záhrady. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na 
výmeru pozemku je predpoklad, že mestskej časti by sa nepodarilo iným spôsobom 
naložiť s týmto pozemkom. Mesto Košice dalo súhlas k odpredaju v rámci zmluvy 
o zverení majetku do správy. Zámer predaja tohto nehnuteľného majetku z dôvodu 
osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mestskej 
časti www.mcpolov.sk od 11.09.2018 do 25.10.2018.  
Miestne zastupiteľstvo schválilo prevod pozemku registra C KN parc.č.528/2, druh 
pozemku: záhrada s výmerou 59 m2 v kat. území Poľov, LV č.451 pre Gabrielu 
Piroškovú a Dušana Piroška, obidvaja bytom Sklepárska č.278/17A, 040 15 Košice-
Poľov za kúpnu cenu 1 567,04 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je 
majetkoprávne vysporiadanie pozemku v rámci oplotenia nehnuteľnosti vo vlastníctve 
žiadateľov. 

               Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 

9. Prevod pozemku registra C KN parc.č.536/2 pre Vladimíra Kvetka: 
Dňa 10.09.2018 pán Vladimír Kvetko doručil žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie 
predmetnej parcely. Zámer predaja tohto nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného 
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mestskej časti 
www.mcpolov.sk od 11.09.2018 do 25.10.2018. 
Miestne zastupiteľstvo schválilo prevod pozemku registra C KN parc.č.536/2, druh 
pozemku: záhrada s výmerou 73 m2 v kat. území Poľov, LV č.451 pre Vladimíra 
Kvetka, bytom Sklepárska č.117/15, 040 15 Košice-Poľov za kúpnu cenu 1 938,88 € 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je majetkoprávne vysporiadanie 
pozemku v rámci oplotenia nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa. 
 
               Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 

10. Prevod pozemku registra C KN parc.č.532/2 pre Ladislava Puzdera a Margitu 
Puzderovú:  
Menovaní prejavili záujem o odkúpenie predmetnej parcely doručením žiadosti 
mestskej časti. Táto parcela prechádza stredom ich záhrady a s prihliadnutím na 
výmeru pozemku je predpoklad, že mestská časť by nevyužila túto nehnuteľnosť na 



iné účely. Zámer predaja tohto nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa bol 
taktiež zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mestskej časti 
www.mcpolov.sk od 11.09.2018 do 25.10.2018. 
Miestne zastupiteľstvo schválilo prevod pozemku registra C KN parc.č.532/2, druh 
pozemku: záhrada s výmerou 51 m2 v kat. území Poľov, LV č.451 pre Ladislava 
Puzdera a Margitu Puzderovú, obidvaja bytom Sklepárska č.116/17, 040 15 Košice-
Poľov za kúpnu cenu 1 354,56 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je 
majetkoprávne vysporiadanie pozemku v rámci oplotenia nehnuteľnosti vo vlastníctve 
žiadateľov. 
               Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 

11. Prevod pozemku registra C KN parc.č.784 pre Nikolu Šamovú: 
Menovaná dňa 10.09.2018 doručila žiadosť o odkúpenie parcely. Pozemok slúži ako 
vjazd k rodinnému domu, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky a je dlhodobo užívaný. 
Zámer predaja tohto nehnuteľného majetku MČ Košice-Poľov z dôvodu osobitného 
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mestskej časti 
www.mcpolov.sk od 11.09.2018 do 25.10.2018. 
Miestne zastupiteľstvo schválilo prevod pozemku registra C KN parc.č.784, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 69 m2 v kat. území Poľov, LV č.369 
pre Nikolu Šamovú, bytom Poľovská č.86/20, 040 15 Košice-Poľov za kúpnu cenu 
1 832,64 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je jediný možný prístup 
k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky.  
 
               Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 

12. Interpelácie poslancov: 
- Mgr. Lucia Gurbáľová – Ing. Peter Janitor doručil Komisii pre ochranu verejného 
poriadku pri MZ MČ Košice-Poľov sťažnosť na naštartované autobusy MHD čakajúce 
na konečnej zastávke, ktorým obťažujú okolie hlukom, exhalátmi a odpadkami. 
Navrhuje spoločné stretnutie dotknutých strán za účelom vyriešenia tohto problému.  
Starosta navrhuje vytvoriť jednosmernú cestu okolo konečnej zastávky, aby autobusy 
sa otáčali tak, aby dvere autobusu boli nasmerované k zastávke. Ďalej odporúča, aby 
DPMK zabezpečilo prenosné WC pre vodičov MHD.  
- Ing. Stanislav Múdry – Na Kameničnej ulici je problém s napojením sa novostavieb 
na vodovod a kanalizáciu. Odporúča v budúcnosti  vyriešiť túto situáciu. 
- Starosta Ing. Ladislav Brada – Mestská časť odovzdá vodovodnú vetvu na 
Kameničnej ulici do správy VVS, a.s. a odpredá kanalizačnú vetvu na tejto ulici. 
Protihodnotou bude vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na ihrisku. 
 

13. Rôzne: 
- Pani Mária Šarišská- sa potešila správe o zakúpení nového zariadenia do kuchyne 
a bola milo prekvapená z pokojného priebehu rokovania miestneho zastupiteľstva.   
 

14. 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 21. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov za ukončené. 

 
         
 



 
Ing. Ladislav Brada 

             starosta MČ Košice–Poľov 
        podpísal dňa: 14.11.2018 
 
 
 
 
 
Zápisnica vyhotovená dňa: 14.11.2018 
Zapísala: Ing. Marcela Vojtašková 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:      
 
Ing. Stanislav Múdry   Podpísal dňa: 14.11.2018 
     
Lukáš Čonka    Podpísal dňa: 16.11.2018 


