Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Poľov

Z á p i s n i c a
z 3. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Poľov,
zo dňa 12.04.2019
Prítomní:
- Starosta MČ Košice–Poľov: Ing. Ladislav Brada
- Poslanci miestneho zastupiteľstva: Marek Karafa, Roland Lacko, Ing.Marek Výrostko,
Mgr.Lucia Gurbáľová (prítomná od 4.bodu programu zasadnutia MZ)
- Kontrolór MČ Košice-Poľov: Ing. Jaroslav Hospodár
- Zamestnanec MČ Košice-Poľov: Ing. Marcela Vojtašková
Program:
1. Otvorenie rokovania.
2. Určenie zapisovateľky, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Informácia o činnosti starostu MČ od posledného rokovania miestneho zastupiteľstva.
6. Poskytnutie dotácie pre Rodičovské združenie pri materskej škole.
7. Poskytnutie dotácie pre občianske združenie AKTOVKA.
8. Poskytnutie dotácie pre občianske združenie SPEHUPO.
9. Poskytnutie dotácie pre občianske združenie ZKŠ Poľov.
10. Správa kontrolóra MČ Košice-Poľov o kontrolnej činnosti za rok 2018.
11. Schválenie Dodatku č.1 k zmluve o výkone správy majetku pre prevádzkovateľa VVS,a.s.
12. Informácia o projekte výstavby obytného súboru „Studienky Poľov“.
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 traja poslanci, čo je nadpolovičná
väčšina všetkých poslancov a rokovanie miestneho zastupiteľstva je uznášaniaschopné.
2. Určenie zapisovateľky, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
Do návrhovej komisie starosta určil Ing.Mareka Výrostka. Za overovateľov zápisnice
3.rokovania MZ MČ Košice-Poľov starosta stanovil Rolanda Lacka a Mareka Karafu, za
zapisovateľku Ing. Marcelu Vojtaškovú.
Hlasovanie - za:3 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:3 proti:0 zdržali sa:0
Poslanci nemali žiaden návrh, ktorý by chceli doplniť do programu rokovania miestneho
zastupiteľstva.
4. Kontrola plnenia uznesení:
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia z 2.zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov, konaného
dňa 19.12.2018 boli splnené.
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho
zastupiteľstva s konštatovaním, že prijaté uznesenia boli splnené.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
5.

Informácia o činnosti starostu MČ od posledného rokovania miestneho zastupiteľstva:
- Od posledného zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa konali akcie: Silvestrovská
zábava, Novoročný ohňostroj, Valentínska zábava, Fašiangová zabíjačka a Marcová kvapka
krvi. Pripravuje sa Deň matiek a Deň Poľova.
- V zimných mesiacoch fungoval v priestoroch spoločenskej miestnosti kultúrneho domu
detský kútik.
- Kreoval sa klub dôchodcov s názvom „Senior Klub Poľov“, schválili sa jeho stanovy,
zvolilo sa vedenie klubu, predsedníčkou sa stala pani RNDr. Ružena Cehľárová, klub má 47
aktívnych členov, podal sa návrh na registráciu tohto občianskeho združenia na MV SR
spolu so správnym poplatkom 66,-€, ktorý zaplatil starosta z vlastných finančných zdrojov.
- Starosta sa zúčastnil rokovaní Rady starostov v Košiciach, kde starostovia odporučili
Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť Návrh Programového
rozpočtu mesta Košice na rok 2019, v ktorom sa navýšili podielové dane a daň za psa pre
jednotlivé mestské časti, ale výška účelových dotácií sa znížila na sumu 20 000,- € pre
veľké mestské časti a 10 000,- € pre malé mestské časti, a následne sa hľadali ďalšie
možnosti dofinancovania mestských častí v priebehu roka.
- Do Mestskej školskej rady bola Mestským zastupiteľstvom v Košiciach delegovaná Mgr.
Lucia Gurbáľová, do Rady Základnej školy Bernolákova 16, Košice boli delegovaní Mgr.
Lucia Gurbáľová a Ing. Ladislav Brada a do Rady Materskej školy, Kovaľská 12/A, KošicePoľov boli delegovaní Ing. Ladislav Brada a Monika Lacková.
- Podala sa žiadosť v rámci výzvy „Wifi pre Teba“ s maximálnou výškou projektu 15 000,€. Bezplatné internetové pripojenie sa v našej mestskej časti plánuje v priestoroch
kultúrneho domu, v parku pred kultúrnym domom, na detskom ihrisku, na futbalovom
a multifunkčnom ihrisku a v telocvični.
- Vo februári 2019 primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček navštívil MČ Košice-Poľov.
Prisľúbil pomoc pri obnove cesty od rázcestia po cintorín a pri rekonštrukcii futbalového
ihriska a telocvične. V tejto súvislosti MČ podala žiadosť o obnovu cesty vrátane krajnice.
- Čo sa týka zimnej údržby, nevyskytol sa žiadny problém s nezjazdnosťou ciest v Poľove,
kvôli ktorému by nebol zrealizovaný zber komunálneho odpadu spoločnosťou Kosit,a.s.

- Mestská časť bola vyzvaná Okresnou prokuratúrou na predloženie Všeobecne záväzného
nariadenia o pravidlách udržiavania čistoty a verejného poriadku v MČ Košice-Poľov. Toto
VZN nemá MČ schválené, je už spracované a na najbližšom zasadnutí bude predložené MZ
na schválenie.
- Spracovalo sa dovolanie na Najvyšší súd SR proti rozhodnutiu okresného súdu v spore
medzi MČ Košice-Poľov a spoločnosťou Doming, spol.s r.o., kde sa poukazuje na ničotnosť
zmluvy, ktorá neumožňuje požadovať náhradu škody, pretože tá nebola zverejnená spolu
s prílohami v súlade s príslušnými zákonmi.
- V týchto dňoch Slovak Telecom, a.s. realizuje uloženie optického kábla v našej mestskej
časti. Spevnené plochy a trávnaté plochy, ktoré budú dotknuté výstavbou a budú
poškodené v dôsledku stavebných prác, investor (Slovak Telekom,a.s.) uvedie do
pôvodného stavu. Po Veľkej noci je naplánovaná výmena telefónnych stĺpov. Nové stĺpy
budú osadené na hranici dvoch pozemkov, aby vlastníci pozemkov nemali znehodnotený
vstup na svoj pozemok.
- Dňa 10.04.2019 sa konalo stretnutie s vlastníkmi štyroch pozemkov susediacich
s pozemkami vo vlastníctve MČ Košice-Poľov v lokalite Studienky, na ktorom vlastníci
dvoch priľahlých pozemkov súhlasili s ich zhodnotením v rámci projektu výstavby
obytného súboru „Studienky Poľov“.
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o činnosti starostu MČ KošicePoľov od 2. zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
6. Poskytnutie dotácie pre Rodičovské združenie pri materskej škole:
Rodičovské združenie pri materskej škole, Kovaľská 12/A, Košice-Poľov požiadalo MČ
Košice-Poľov o dotáciu z rozpočtu vo výške 350,- € na projekt „Objavuj a poznávaj
prírodu“.
Miestne zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie v súlade s VZN č.4/2015
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov MČ Košice-Poľov pre Rodičovské
združenie pri materskej škole, Kovaľská 12/A, Košice-Poľov vo výške 350,- €.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
7. Poskytnutie dotácie pre občianske združenie AKTOVKA:
Občianske združenie AKTOVKA, Dolina 43, Košice-Poľov si podalo žiadosť o poskytnutie
dotácie vo výške 500,-€ na obnovenie a doplnenie materiálno-technického vybavenia
školy.
Miestne zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie v súlade s VZN č.4/2015
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov MČ Košice-Poľov pre občianske
združenie AKTOVKA, Dolina 43, Košice-Poľov vo výške 500,- €.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0

8. Poskytnutie dotácie pre občianske združenie SPEHUPO:
Mestskej časti Košice-Poľov bola doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu MČ vo výške 500,€ od OZ Spevácko-hudobný súbor Poľov/SPEHUPO na realizáciu podujatia Pešia púť
z Poľova do Levoče a koncert Spievajte Mu novú pieseň, nadšene Mu hrajte.
Miestne zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie v súlade s VZN č.4/2015
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov MČ Košice-Poľov pre občianske
združenie Spevácko-hudobný súbor Poľov/SPEHUPO, Poľovská 15, Košice-Poľov vo výške
500,-€.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
9. Poskytnutie dotácie pre občianske združenie ZKŠ Poľov:
Mestskej časti Košice-Poľov bola predložená žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu
mestskej časti vo výške 1 500,- € od občianskeho združenia ZKŠ Poľov na podporu účasti
futbalového oddielu v súťaži zriadenej MFZ – VI. liga.
Miestne zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie v súlade s VZN č.4/2015
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov MČ Košice-Poľov pre občianske
združenie ZKŠ Poľov, Dolina 2, 040 15 Košice-Poľov.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
10. Správa kontrolóra MČ Košice-Poľov o kontrolnej činnosti za rok 2018:
Kontrolór MČ Košice-Poľov vykonal v roku 2018 nasledovné kontroly:
- Kontrola zúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu mestskej časti žiadateľom v roku
2017. Skontrolované boli všetky hotovostné výdavky jednotlivých žiadateľov. Všetky
výdavky boli riadne doložené prílohami, ktoré potvrdzovali účel použitia. Vykonanou
kontrolou nebolo zistené, aby finančné prostriedky boli použité na iný účel ako bol
zmluvne stanovený alebo by nesúvisel s predmetom činnosti žiadateľov.
- Kontrola použitia výdavkov a finančných operácií mestskej časti v roku 2017 na úseku
tovarov a služieb. Preskúmané boli všetky hotovostné a bezhotovostné výdavky MČ.
Vykonanou kontrolou nebolo zistené, aby MČ použila finančné prostriedky na účel, ktorý
by nebol schválený v rozpočte alebo by nebol v súlade s plnením úloh v originálnej
pôsobnosti samosprávnych orgánov.
- Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly poverenými zamestnancami MČ.
Vykonanou kontrolou boli skontrolované všetky výdavky v bezhotovostnom
a hotovostnom platobnom styku. Drobné nejasnosti boli zamestnancami MČ odstránené
a preto neboli kontrolným orgánom riešené ako kontrolné zistenia.
- Kontrola zaradenia a zaúčtovania zakúpeného majetku Mestskou časťou Košice-Poľov do
evidencie majetku MČ v roku 2017. Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky.
- Kontrola vykonania inventarizácie peňažných prostriedkov, základnej finančnej kontroly
v účtovnej jednotke ku dňu 31.12.2017. O vykonaní inventarizácie bol kontrolnému
orgánu doložený inventúrny súpis so skutočným aj evidenčným stavom v pokladni. Taktiež
bola preverená evidencia pohybu cenín – nákup stravných lístkov a ich výdaj jednotlivým
zamestnancom podľa odpracovaných dní v jednotlivých mesiacoch. Vykonanou kontrolou
nebolo zistené, aby vznikol rozpor v evidencii medzi nákupmi stravných lístkov a ich
skutočnými výdajmi zamestnancom. Zodpovednými zamestnancami bola vykonaná
základná finančná kontrola pri vykonávaní inventarizácie peňažných prostriedkov ako aj
pri nákupoch stravných lístkov.

Kontrolór MČ Košice-Poľov ďalej spracoval:
- Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu MČ Košice-Poľov na roky 2020-2021
- Stanovisko k návrhu rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2019
- Stanovisko k návrhu Záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 2017
- Stanoviská k rozpočtovým opatreniam v priebehu roka 2018
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu kontrolóra MČ Košice-Poľov
o kontrolnej činnosti za rok 2018.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
11. Schválenie Dodatku č.1 k zmluve o výkone správy majetku pre prevádzkovateľa VVS,a.s.:
Dodatok č.1 k zmluve o výkone správy majetku medzi prevádzkovateľom:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a vlastníkom: Mestská časť Košice-Poľov je
potrebné uzatvoriť z dôvodu potreby vypracovania Plánu obnovy pre prevádzkovaný
infraštrukturálny majetok vlastníka – vodovod EGRI2010.
Miestne zastupiteľstvo schválilo Dodatok č.1 k zmluve o výkone správy majetku
č.574/13/2011/zKE.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
12. Informácia o projekte výstavby obytného súboru „Studienky Poľov“:
Poslancom bol predložený ideový koncept riešenia obytného súboru – Studienky Poľov.
Predpokladá sa výstavba 5 až 6 individuálnych rodinných domov s max. dvoma
nadzemnými podlažiami, dvojdomy alebo bloky radových domov – spolu 10 bytových
jednotiek, a dva mestské Villadomy. Cieľovou skupinou je klientela v strednej a vyššej
strednej triede, ktorá preferuje bývanie vo vidieckom duchu s výbornou dostupnosťou
mesta.
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o projekte výstavby obytného
súboru „Studienky Poľov“.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
13. Interpelácie poslancov:
Námestníčka primátora Mgr.Lucia Gurbáľová informovala o svojej činnosti a činnosti
mestského zastupiteľstva:
- Čo sa týka parkovania, bolo prijaté nové VZN, parkované sa bude dať platiť aj
v hotovosti, bolo potrebné upraviť parkovacie automaty, ktoré EEI mestu vrátilo.
- Je vypracovaný Plán obnovy a rekonštrukcie ciest v meste Košice, rekonštrukcia cesty
v Poľove by mala byť zaradená do prvého kola.
- Riadne valné zhromaždenie VVS, a.s. sa bude konať v druhej polovici mája.
- Boli odvolaní riaditelia mestských podnikov, budú vyhlásené výberové konania na
funkciu riaditeľov týchto podnikov.
- Do funkcie predsedu dozornej rady v obchodnej spoločnosti Kosit,a.s. bol menovaný Ing.
Igor Petrovčik a odhlasovalo sa predloženie návrhu na oficiálne schválenie sv. Alžbety
Uhorskej za patrónku mesta Košice príslušnými cirkevnými inštitúciami.
- Od apríla je v platnosti nový organizačný poriadok Magistrátu mesta Košice. Organizačná
schéma sa doplnila o Referát parkovania a Referát auditu a kontrolingu, Referát školstva
a Referát športu sa spojili.
- Verejné ocenenia mesta Košice sa rozšírili o Cenu primátora pre deti, ocenenia budú
udelené nadaným deťom, ktoré reprezentujú Košice aj za hranicami.

- Poslanec Ing.Marek Výrostko sa opýtal námestníčky primátora o možnosti MČ KošicePoľov vydávať povolenia na prekopávku miestnych komunikácií, nakoľko miestnemu
úradu je doručené rozhodnutie o povolení prekopávky až po jej uskutočnení. Ďalej
odporúčal vymeniť smetné nádoby na autobusových zastávkach a vyriešiť parkovanie v
uliciach mestskej časti. Odporúčal rozmiestniť veľkokapacitné kontajnery po uliciach
Poľova. Starosta upozornil, že je potrebné následne zabezpečiť aj čistenie po odvoze
kontajnera a presun neodvezeného odpadu do kontajnera, ktorý potom bude umiestnený
v inej časti Poľova.
- Mgr. Lucia Gurbáľová navrhla uskutočniť stretnutie za účelom realizácie chodníka na
Poľovskej ulici.
- Starosta sa opýtal námestníčky, akým spôsobom sa budú prideľovať finančné
prostriedky z úveru, ktorý mesto Košice plánuje prijať na dobudovanie športovej
infraštruktúry. Pani viceprimátorka odpovedala, že bude vytvorený orgán, ktorý si na
základe podaných žiadostí prezrie jednotlivé športoviská a podľa toho určí, ako budú
prerozdelené finančné prostriedky pre tieto športoviská.
- Poslanec Marek Karafa sa spýtal ako je to s rekonštrukciou školských ihrísk, konkrétne
školského ihriska v Poľove. Navrhuje, aby toto ihrisko mohli využívať aj ostatní obyvatelia
mestskej časti. Pani L.Gurbáľová na to reagovala, že rekonštrukcia školského ihriska je
v réžii mesta Košice. V septembri je plánované otvorenie Štatútu mesta Košice aj z dôvodu
sprístupnenia školských ihrísk verejnosti a rodinám s deťmi.
- Poslanec Marek Karafa sa opýtal na dôvod stagnácie rekonštrukcie vodovodu zo strany
VVS,a.s. Starosta odpovedal, že nedokončili to preto, že mali v meste Košice inú zákazku
a museli tam začať stavbu. Podľa informácií, ktoré má, sa tohto roku do Poľova ani
nechystajú. Starosta sa opýtal námestníčky, kedy nastane zmena v dozornej a správnej
rade obchodnej spoločnosti VVS,a.s.
- Ďalej sa pán M.Karafa spýtal na vyriešenie problému so státím autobusov MHD na
konečnej zastávke. Starosta na to reagoval, že bude to vyriešené dopravným značením.
- Poslanec M.Karafa poukázal aj na zle vyspádovaný rigol pred pozemkom pána Chytila.
Starosta navrhuje zvolať všetkých dotknutých vlastníkov pozemkov a spoločne vyriešiť
tento problém.
14. Rôzne:
Kontrolór MČ pozval prítomných na koncert s názvom „Ctíme si svoje tradície a významné
osobnosti“, ktorý sa uskutoční dňa 26.04.2019 o 17.00 hod. v Historickej radnici na
Hlavnej ulici v Košiciach v rámci podujatia Dni Ukrajiny 2019 v Košiciach.
15. 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 3. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov za ukončené.

Ing. Ladislav Brada
starosta MČ Košice–Poľov

Zápisnica vyhotovená dňa: 23.04.2019
Zapísala: Ing. Marcela Vojtašková

Overovatelia zápisnice:
Marek Karafa
Roland Lacko

