Miestne zastupiteľstvo v mestskej časti Košice-Poľov

Z á p i s n i c a
z 1. (ustanovujúceho) zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
v mestskej časti Košice–Poľov,
zo dňa 22.11.2018
Prítomní:
- Ing. Ladislav Brada
- Mgr. Lucia Gurbáľová, Marek Karafa, Roland Lacko, Monika Lacková, Ing. Marek Výrostko,
Ing. Stanislav Múdry
- Kontrolór MČ Košice-Poľov: Ing. Jaroslav Hospodár
- Predsedníčka MVK: Helena Pirošková
- Zamestnanci MČ Košice-Poľov: Mária Barnová, Renáta Kosturková, Ing. Marcela Vojtašková
Program:
SLÁVNOSTNÁ ČASŤ:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľky.
3. Informácia predsedníčky miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu MČ
Košice-Poľov a poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov.
4. Zloženie sľubu starostu MČ Košice-Poľov.
5. Zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov.
6. Vystúpenie starostu MČ Košice-Poľov.
PRACOVNÁ ČASŤ:
7. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Miestneho
zastupiteľstva MČ Košice-Poľov.
8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
9. Správa mandátovej komisie o overení mandátov starostu MČ Košice-Poľov a poslancov
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov.
10. Návrh na určenie platu starostu MČ Košice-Poľov.
11. Zriadenie komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov.
12. Voľba predsedov komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov.
13. Poverenie zástupcu starostu.
14. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva na zvolávanie a vedenie zasadnutia
miestneho zastupiteľstva.
15. Záver.
1. Otvorenie rokovania:
Po zvukoch fanfár a zaznení hymny Slovenskej republiky otvoril rokovanie starosta
MČ Košice–Poľov Ing. Ladislav Brada v sále kultúrneho domu MČ Košice-Poľov.
Privítal všetkých prítomných a zablahoželal novozvoleným poslancom miestneho
zastupiteľstva, ktorí sa po zložení zákonom predpísaného sľubu ujmú svojej funkcie.

2. Určenie zapisovateľky:
Za zapisovateľku ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ KošicePoľov starosta určil Ing. Marcelu Vojtaškovú.
3. Informácia predsedníčky miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu MČ
Košice-Poľov a poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Poľov:
Starosta vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie pani Helenu Piroškovú, aby
informovala prítomných o výsledkoch volieb starostu a poslancov miestneho
zastupiteľstva:
Dňa 10. novembra 2018 sa v súlade s Rozhodnutím predsedu NR SR č.203/2018
a zákonom č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uskutočnili voľby do
orgánov samosprávy obcí.
V mestskej časti Košice-Poľov bol utvorený 1 volebný obvod, 1 volebný okrsok
a zriadená 5-členná volebná komisia, ktorá plnila úlohy aj okrskovej volebnej komisie
v zmysle §170 ods.9 zákona č.180/2014 Z.z.
Miestna volebná komisia v MČ Košice-Poľov vyhotovila zápisnicu o nasledovných
výsledkoch volieb:
V zozname voličov bolo zapísaných 947 osôb. Na hlasovaní sa zúčastnilo 705 voličov,
čo predstavuje 74,45%. Pre voľby starostu mestskej časti bolo odovzdaných 699
platných hlasovacích lístkov. Pre voľby do miestneho zastupiteľstva bolo
odovzdaných 691 platných hlasovacích lístkov.
Za starostu MČ Košice-Poľov bol zvolený Ing. Ladislav Brada (nezávislý kandidát),
ktorému svoj hlas platne odovzdalo 401 voličov.
Ostatným kandidátom na funkciu starostu odovzdali voliči nasledovný počet hlasov:
- Mgr. Mária Birošová (nezávislá kandidátka) – 213 platných hlasov
- Ing. Marek Výrostko (nezávislý kandidát) – 85 platných hlasov
Za poslancov Miestneho zastupiteľstva v Mestskej časti Košice-Poľov boli zvolení:
- Mgr. Lucia Gurbáľová (KDH, SaS, Nova, SMK-MKP), s počtom platných hlasov: 439
- Marek Karafa (nezávislý kandidát), s počtom platných hlasov: 414
- Roland Lacko (nezávislý kandidát), s počtom platných hlasov: 380
- Ing. Marek Výrostko (nezávislý kandidát), s počtom platných hlasov: 360
- Monika Lacková (nezávislá kandidátka), s počtom platných hlasov: 347
Ostatným kandidátom (náhradníkom), ktorí neboli zvolení za poslancov miestneho
zastupiteľstva odovzdali voliči nasledovný počet hlasov:
- Ing. Ivan Forrai (KDH, SaS, Nova, SMK-MKP) – 295 platných hlasov
- Matúš Olajoš (nezávislý kandidát) – 253 platných hlasov
- Darina Vargová (Strana zelených Slovenska) – 159 platných hlasov
- Silvia Egriová (Strana zelených Slovenska) – 154 platných hlasov
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v mestskej časti Košice-Poľov
vo voľbách do orgánov samosprávy obcí bola podpísaná všetkými členmi miestnej
volebnej komisie dňa 11.novembra 2018 o 04:10hod.
Pani Pirošková v mene miestnej volebnej komisie zaželala zvoleným kandidátom
úspešné vykonávanie funkcie v prospech mestskej časti.

4. Zloženie sľubu starostu MČ Košice-Poľov :
V súlade s §5 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov a §13
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení Ing. Ladislav Brada zložil sľub v znení:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy mestskej časti a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia.“
Po zložení a podpísaní zákonom predpísaného sľubu pani Helena Pirošková,
predsedníčka miestnej volebnej komisie, odovzdala Ing. Ladislavovi Bradovi
Osvedčenie o zvolení za starostu MČ Košice-Poľov a Ing. Stanislav Múdry odovzdal
insígnie novozvolenému starostovi.
5. Zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov:
Starosta požiadal pani Moniku Lackovú, aby prečítala zákonom predpísaný sľub
poslanca miestneho zastupiteľstva:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy mestskej časti a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
budem pri výkone svojej funkcie poslanca miestneho zastupiteľstva uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Všetci novozvolení poslanci potvrdili tento sľub slovami „To sľubujem.“ A svojím
podpisom tento sľub aj potvrdili. Následne starosta zablahoželal jednotlivým
poslancom k zloženiu zákonom predpísaného sľubu a poprial im veľa zdravia,
trpezlivosti, úspechov pri výkone mandátu aj v súkromnom živote.
Predsedníčka MVK odovzdala poslancom Osvedčenia o zvolení za poslanca miestneho
zastupiteľstva.
6. Vystúpenie starostu MČ Košice-Poľov:
Novozvolený starosta MČ Košice-Poľov sa poďakoval za prejavenú dôveru a vysokú
účasť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. Mestská časť mala najväčšiu volebnú
účasť spomedzi všetkých mestských častí Košíc. Potešilo ho, že obyvatelia majú
záujem o dianie v našej mestskej časti. Starosta a poslanci majú záujem pracovať na
tom, aby každý pocítil skvalitnenie života v Poľove. Všetci majú spoločné ciele pre
rozvoj a prosperitu mestskej časti. Počas svojho predchádzajúceho volebného
obdobia panoval kľud a pokoj, nevládlo napätie. Prial by si, aby to pretrvalo aj
naďalej. Snažil sa vypočuť si názor každého občana a skĺbiť všetky požiadavky, aby
bola všestranná spokojnosť.
Poďakoval sa aj kolektívu zamestnancov miestneho úradu a predsedníčke miestnej
volebnej komisie.
Vďaku vyslovil aj všetkým poslancom predchádzajúceho volebného obdobia
a kontrolórovi MČ Košice-Poľov za rady, pripomienky a prínos pre miestne
zastupiteľstvo aj mestskú časť a odovzdal im pamätnú plaketu.
Na záver sa kyticou kvetov poďakoval aj svojej manželke.

7. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia miestneho
zastupiteľstva MČ Košice-Poľov:
Novozvolení poslanci najprv hlasovali o zverejnenom programe, keďže nemali žiaden
návrh na vypustenie bodu programu alebo zmenu poradia bodov programu.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
Následne poslankyňa Mgr. Lucia Gurbáľová predložila návrh na doplnenie
zverejneného programu o bod č. 10a) s názvom „Poskytnutie náhrady platu za
nevyčerpanú dovolenku starostovi MČ Košice-Poľov za rok 2018.“
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
V súlade s §6 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v MČ Košice-Poľov a
§15 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov starosta určil členov mandátovej komisie v zložení: Monika Lacková,
Roland Lacko a Ing. Marek Výrostko, do návrhovej komisie stanovil Mgr. Luciu
Gurbáľovú a za overovateľov zápisnice nominoval Mareka Karafu a Rolanda Lacka.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
9. Správa mandátovej komisie o overení mandátov starostu MČ Košice-Poľov
a poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov:
Mandátová komisia v zmysle §7 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v
MČ Košice-Poľov preskúmala Zápisnicu miestnej volebnej komisie zo dňa 10.11.2018,
Osvedčenia o zvolení starostu MČ Košice-Poľov a poslancov Miestneho zastupiteľstva
v MČ Košice-Poľov a na základe zistených skutočností osvedčila zvolenie za starostu
mestskej časti Košice-Poľov Ing. Ladislava Bradu a za poslancov Miestneho
zastupiteľstva v Mestskej časti Košice-Poľov Mgr. Luciu Gurbáľovú, Mareka Karafu,
Rolanda Lacka, Moniku Lackovú a Ing. Mareka Výrostka a ich ujatie sa funkcií.
Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov
A. zobralo na vedomie
- informáciu predsedníčky Miestnej volebnej komisie MČ Košice-Poľov o výsledku
volieb do orgánov samosprávy MČ Košice-Poľov dňa 10.11.2018.
- správu mandátovej komisie miestneho zastupiteľstva o overení platnosti
zloženia zákonom predpísaného sľubu starostu MČ Košice-Poľov a poslancov
miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov.
B. konštatovalo
na základe overenia mandátovej komisie, že starosta MČ Košice-Poľov a poslanci
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov zložili zákonom predpísaný sľub bez
výhrad a tým sa ujali svojej funkcie.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
10. Návrh na určenie platu starostu MČ Košice-Poľov:
Miestne zastupiteľstvo v súlade s §11 ods.4 písm.i) zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom NR SR č.253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

v znení neskorších predpisov určilo plat starostovi MČ Košice-Poľov podľa §3 ods.1
zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov zvýšený o 44% podľa
§4 ods.2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov s následnou
valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky
s účinnosťou odo dňa nasledujúcom po dni zloženia sľubu.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
10a) Poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi MČ Košice-Poľov za
rok 2018:
Dňom zloženia sľubu sa starostovi MČ Košice-Poľov končí pôvodné funkčné obdobie,
t.j. zaniká mandát starostu a zároveň začína nové funkčné obdobie. Z hľadiska
právneho postavenia starostu vymedzeného zákonom č.253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení
sa mu jedno funkčné obdobie končí a nové začína s obdobnými dôsledkami, ako keby
došlo k personálnej výmene vo funkcii starostu mestskej časti.
Z tohto dôvodu starosta Ing. Ladislav Brada požiadal miestne zastupiteľstvo
o schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky za rok 2018.
Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov v zmysle §2 ods.2 zákona NR SR č.253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
schválilo poskytnutie náhrady platu starostovi MČ Košice-Poľov Ing. Ladislavovi
Bradovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
11. Zriadenie komisií Miestneho zastupiteľstva v MČ Košice-Poľov:
V súlade s §15 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, ústavným zákonom č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov a §9 Rokovacieho poriadku MZ v MČ KošicePoľov starosta navrhol zriadiť tieto stále komisie miestneho zastupiteľstva:
a) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
b) Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských aktivít
c) Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie
d) Komisia pre kultúru a vzdelávanie
e) Komisia pre mládež, seniorov a sociálne služby
f) Komisia pre šport a voľnočasové aktivity
g) Komisia pre verejný poriadok a prešetrovanie sťažností
Keďže poslanci nemali žiadne návrhy na zriadenie ďalších komisií, resp. zrušenie
navrhnutých komisií, miestne zastupiteľstvo podľa príslušných ustanovení zriadilo
komisie podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
12. Voľba predsedov komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov:
A. Miestne zastupiteľstvo súhlasilo, aby sa o navrhnutých kandidátoch na predsedov
komisií hlasovalo verejne.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0

B. Miestne zastupiteľstvo v zmysle §15 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, ústavného zákona č.357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a podľa §9
Rokovacieho poriadku MZ MČ Košice-Poľov zvolilo za predsedov komisií týchto
kandidátov:
a) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Predseda komisie: Monika Lacková
Členovia komisie: Mgr. Lucia Gurbáľová
Marek Karafa
Roland Lacko
Ing. Marek Výrostko
Hlasovanie - za:4 proti:0 zdržala sa:1 (M. Lacková)
b) Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských aktivít
Predseda komisie: Roland Lacko
Členovia komisie: Mgr. Lucia Gurbáľová
Marek Karafa
Monika Lacková
Ing. Marek Výrostko
Hlasovanie – za:4 proti:0

zdržal sa:1 (R. Lacko)

c) Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie
Predseda komisie: Ing. Marek Výrostko
Členovia komisie: Mgr. Lucia Gurbáľová
Marek Karafa
Roland Lacko
Monika Lacková
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržal sa:1 (Ing.M.Výrostko)
d) Komisia pre kultúru a vzdelávanie
Predseda komisie: Mgr. Lucia Gurbáľová
Členovia komisie: Marek Karafa
Roland Lacko
Monika Lacková
Ing. Marek Výrostko
Hlasovanie – za:4

proti:0

e) Komisia pre mládež, seniorov a sociálne služby
Predseda komisie: Monika Lacková
Členovia komisie: Mgr. Lucia Gurbáľová
Marek Karafa
Roland Lacko
Ing. Marek Výrostko
Hlasovanie – za:4

zdržala sa:1 (Mgr.L.Gurbáľová)

proti:0

zdržala sa:1 (M. Lacková)

f) Komisia pre šport a voľnočasové aktivity
Predseda komisie: Marek Karafa
Členovia komisie: Mgr. Lucia Gurbáľová
Roland Lacko
Monika Lacková
Ing. Marek Výrostko
Hlasovanie – za:4

proti:0

g) Komisia pre verejný poriadok a prešetrovanie sťažností
Predseda komisie: Roland Lacko
Členovia komisie: Mgr. Lucia Gurbáľová
Marek Karafa
Monika Lacková
Ing. Marek Výrostko
Hlasovanie – za:4 proti:0

zdržal sa:1 (M. Karafa)

zdržal sa 1 (R. Lacko)

13. Poverenie zástupcu starostu:
V zmysle §13b zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a §15a zákona č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov
starosta poveril svojim zastupovaním poslankyňu Mgr. Luciu Gurbáľovú , ktorá získala
vo voľbách najväčší počet platných hlasov, v rozsahu určenom v písomnom poverení.
Miestne zastupiteľstvo zobralo túto informáciu na vedomie.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
14. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva na zvolávanie a vedenie zasadnutia MZ:
Pokiaľ starosta nezvolá zasadnutie miestneho zastupiteľstva v zmysle §12 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec
poverený miestnym zastupiteľstvom.
Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie miestneho zastupiteľstva
vedie ho zástupca starostu. Ak nie je prítomný ani zástupca starostu alebo odmietne
viesť zasadnutie, vedie ho iný poslanec poverený miestnym zastupiteľstvom.
Miestne zastupiteľstvo na základe vyššie uvedeného poverilo poslankyňu Moniku
Lackovú zvolávaním a vedením miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
15. Záver:
Starosta MČ Košice-Poľov Ing. Ladislav Brada uviedol, že program ustanovujúceho
zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa poslancom za ich účasť
a vyhlásil Ustanovujúce rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov za
ukončené.

Ing. Ladislav Brada
starosta MČ Košice–Poľov

Zápisnica vyhotovená dňa: 06.12.2018
Zapísala: Ing. Marcela Vojtašková

Overovatelia zápisnice:
Marek Karafa

Podpísal dňa:19.12.2018

Roland Lacko

Podpísal dňa: 19.12.2018

