Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Poľov

Z á p i s n i c a
z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Poľov,
zo dňa 19.12.2018
Prítomní:
- Starosta MČ Košice–Poľov: Ing. Ladislav Brada
- Poslanci miestneho zastupiteľstva: Mgr. Lucia Gurbáľová, Marek Karafa, Monika Lacková,
Roland Lacko
- Kontrolór MČ Košice-Poľov: Ing. Jaroslav Hospodár
- Zamestnanci MČ Košice-Poľov: Ing. Marcela Vojtašková, Adriána Hudáková
Program:
1. Otvorenie rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
4. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov.
5. Informácia starostu MČ Košice-Poľov o svojej činnosti.
6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky MČ Košice-Poľov za rok 2017
a k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe.
7. a) Návrh rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2019.
b) Odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k návrhu rozpočtu MČ Košice-Poľov
na rok 2019.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na I. polrok 2019.
9. Prevod pozemku pre Š.V. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
10. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov.
11. Rôzne.
12. 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.
Z rokovania sa ospravedlnil Ing. Marek Výrostko z dôvodu práceneschopnosti.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky:
Do návrhovej komisie starosta určil Rolanda Lacka. Za overovateľov zápisnice 2. rokovania
MZ MČ Košice-Poľov starosta stanovil Moniku Lackovú a Mareka Karafu, za zapisovateľku
Ing. Marcelu Vojtaškovú.
Hlasovanie - za:4 proti:0 zdržali 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:4 proti:0 zdržali sa:0
Následne mali možnosť tento program doplniť. Poslanec a zároveň člen návrhovej komisie
Roland Lacko predložil návrh na doplnenie programu o bod č.6a) s názvom „Zmena
rozpočtu MČ Košice-Poľov“. Na schválenie doplnenia bodu programu je potrebná
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
4. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva:
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia z 21.zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov,
konaného dňa 25.10.2018 a 1.zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov, konaného dňa 22.11.2018
boli splnené.
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení z obidvoch
predchádzajúcich zastupiteľstiev s konštatovaním, že prijaté uznesenia boli splnené.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
5.

Informácia starostu MČ Košice-Poľov o svojej činnosti:
- Dňa 25. novembra 2018 sa v kostole sv. Michala uskutočnil koncert „Spievajte Mu novú
pieseň, nadšene Mu hrajte“, ktorý organizovalo OZ Spehupo v spolupráci s MČ KošicePoľov a farnosťou Poľov.
- Dňa 2. decembra 2018 sa po svätej omši požehnal adventný veniec v parku pred
kultúrnym domom.
- V sobotu 8. decembra 2018 MČ Košice-Poľov pozvala všetky deti z Poľova do kultúrneho
domu na Popoludnie s Mikulášom.
- Dňa 19. decembra 2018 sa starosta MČ Košice-Poľov zúčastnil 1. rokovania Rady
starostov v Košiciach, na ktorom bol zvolený za predsedu Rady starostov Ing. Ján Nigut
a za podpresedu Ing. Igor Petrovčík. Rada starostov požiada mesto Košice o vydanie
usmernenia pre Kosit a mestské časti k zimnej údržbe v rámci ošetrenia chodníkov. Ďalej
bude požadovať o navýšenie návrhu na určenie podielu dane z príjmov fyzických osôb
v rozpočte mesta Košice na rok 2019 pre malé mestské časti o 40,- € na jedného
obyvateľa oproti roku 2018, zachovanie dotácií v sume 70 000,- € pre malé mestské časti
a zmenu podielu dane za psa z 50% na 100% v prospech rozpočtu mestských častí.
Starosta požiadal mestskú poslankyňu Mgr. Luciu Gurbáľovú o informácie
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa konalo dňa
10.12.2018:
- Program bol zložený zo slávnostnej a pracovnej časti. V rámci pracovnej časti sa zriadili
komisie Mestského zastupiteľstva, zvolili sa ich predsedovia a členovia. L. Gurbáľová je
členkou Sociálnej a bytovej komisie, Komisie pre vzdelávanie a Komisie kultúry. Vymenili
sa členovia štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach
s majetkovou účasťou Mesta Košice, t.j. Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bytový

podnik mesta Košice, s.r.o., a Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice a v obchodnej
spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmenili sa členovia správnej
a dozornej rady občianskeho združenia Košická aréna.
Riaditeľom Magistrátu mesta Košice sa stal Mgr. Marcel Čop.
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o činnosti starostu MČ KošicePoľov od 1. zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky MČ Košice-Poľov za rok 2017
a k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe:
Nezávislý audítor uskutočnil audit účtovnej závierky MČ Košice-Poľov, ktorá obsahuje
súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu
a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa jeho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie Mestskej časti Košice-Poľov k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za
rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
Informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou
závierkou za daný rok. Výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej
závierky MČ Košice-Poľov za rok 2017 a správu k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo
výročnej správe zostavenej za rok 2017.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
6a).Zmena rozpočtu MČ Košice-Poľov:
Úprava rozpočtu je potrebná z dôvodu úhrady sumy žalobcovi - spoločnosti Doming, spol.
s r.o. vo výške 11 200,57 € s úrokom z omeškania vo výške 8% ročne od 06.05.2017 do
zaplatenia počnúc právoplatnosťou rozsudku.
Rozpočet sa upraví len v rámci bežných výdavkov, kapitálové výdavky a finančné operácie
zostanú nezmenené.
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie vykonanie rozpočtových opatrení starostom
MČ Košice-Poľov v mesiaci december 2018 do výšky 13 000,- €.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
7a).Návrh rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2019:
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s legislatívou a stanovenými prioritami na rok
2019. Rozpočet rešpektuje finančné možnosti a vychádza aj z očakávaných príjmov
mestskej časti. Zverejnený bol na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti 15 dní
pred rokovaním miestneho zastupiteľstva v zmysle §9 ods.2 zákona SNR č.369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

7b).Odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k návrhu rozpočtu MČ Košice-Poľov na
rok 2019 a k návrhu viacročného rozpočtu MČ Košice-Poľov na roky 2020-2021:
Návrh rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu MČ KošicePoľov na roky 2020-2021 je spracovaný v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zohľadňuje ustanovenia zákona č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu
dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu na rok 2019 bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými
nariadeniami a internými predpismi mestskej časti ako rozpočet vyrovnaný
s rozpočtovanými príjmami a výdavkami v čiastke 972 089,- €.
Na základe vyššie uvedeného kontrolór MČ Košice-Poľov odporučil Miestnemu
zastupiteľstvu MČ Košice-Poľov schváliť predložený návrh rozpočtu na rok 2019 a zobrať
na vedomie predložený návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021.
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko kontrolóra MČ KošicePoľov k návrhu rozpočtu na rok 2019 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020 a
2021.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet MČ Košice-Poľov na rok 2019.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočet MČ Košice-Poľov na roky 2020
a 2021.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na I. polrok 2019:
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov kontrolór MČ Košice-Poľov predložil návrh plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2019.
Návrh plánu bol zverejnený spôsobom obvyklým pred jeho prerokovaním Miestnym
zastupiteľstvom MČ Košice-Poľov.
Kontrolná činnosť:
- Kontrola aktuálnosti a platnosti VZN, Rokovacieho poriadku a Zásad odmeňovania
poslancov vydaných MČ Košice-Poľov.
- Kontrola aktuálnosti a platnosti Pracovného poriadku, Organizačného poriadku
a Poriadku odmeňovania zamestnancov MČ vydaných MČ Košice-Poľov.
- Kontrola účelu použitia rozpočtových prostriedkov v roku 2018.
Miestne zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na
I.polrok 2019.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0

9. Prevod pozemku v k.ú. Poľov pre Štefana Vargovčíka:
Dňa 26.11.2018 pán Štefan Vargovčík doručil žiadosť o odkúpenie pozemku registra C KN
parc.č.140 v k.ú. Poľov. Pozemok slúži ako vjazd k rodinnému domu a je dlhodobo
využívaný. Mesto Košice dalo súhlas k odpredaju v rámci zmluvy o zverení majetku do
správy. Zámer predaja tohto nehnuteľného majetku bol zverejnený na úradnej tabuli a na
internetovej stránke mestskej časti www.mcpolov.sk od 27.11.2018 do 18.12.2018.
Miestne zastupiteľstvo schválilo prevod pozemku registra C KN parc.č.140, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 46 m2 v kat. území Poľov, LV č.369 pre Štefana
Vargovčíka, bytom Dolina č.30/3, 040 15 Košice-Poľov za kúpnu cenu 1 221,76 € z dôvodu
dlhodobého užívania pozemku, pričom pozemok slúži ako prístupová komunikácia
k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľa a svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
10. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva:
- Mgr. Lucia Gurbáľová – Nespokojnosť Ing. Petra Janitora s parkovaním autobusov MHD
na konečnej zastávke pokračuje. Navrhuje spoločné stretnutie obyvateľov Poľova, ktorí
bývajú v okolí konečnej zastávky za účelom vyriešenia tohto problému.
- Marek Karafa – Vodiči z Pažitnej ulice smerujúci ku kostolu na križovatke Pažitná Sklepárska nedodržujú pravidlo prednosti pre vozidlo prichádzajúce sprava, t.j. zo
Sklepárskej ulice. Z tohto dôvodu navrhuje na predmetnej križovatke osadenie
dopravných značiek.
- Monika Lacková – Na autobusovej zastávke “Kovaľská“ navrhuje upevniť tabuľu na
nalepovanie plagátov o akciách mestskej časti. Starosta plánuje zakúpenie
uzamykateľných vitrín, v ktorých bude umiestnená aj mapa Poľova .
11. Rôzne:
- Marek Karafa – navrhuje zorganizovať novoročný turnaj v stolnom tenise
- Mgr. Lucia Gurbáľová – informovala o pripravovaných akciách MČ Košice-Poľov –
Silvestrovská zábava a Novoročný ohňostroj.
12. 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 2. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov za ukončené.

Ing. Ladislav Brada
starosta MČ Košice–Poľov

Zápisnica vyhotovená dňa: 09.01.2019
Zapísala: Ing. Marcela Vojtašková

Overovatelia zápisnice:
Marek Karafa

Podpísal dňa:

17.01.2019

Monika Lacková

Podpísala dňa:

16.01.2019

