
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 32/2019 

zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.06.2019 

 

Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
zmien a doplnkov 

schvaľuje 

- návrhovú komisiu:  Monika Lacková 

- overovateľov zápisnice: Roland Lacko, Ing. Marek Výrostko 

- zapisovateľku:  Ing. Martina Pethöová 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Ladislav Brada 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 28.06.2019 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 33/2019 

zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.06.2019 

 

Schválenie zverejneného programu 4. zasadnutia MZ v MČ Košice-Poľov 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa §12 ods.5 a ods.7 zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

body zverejneného programu 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Ladislav Brada 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 28.06.2019 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 34/2019 

zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.06.2019 

 

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
zmien a doplnkov 

berie na vedomie 

informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení miestneho zastupiteľstva z 3.zasadnutia MZ 
MČ Košice-Poľov, ktoré sa konalo dňa 12.04.2019 s konštatovaním, že prijaté uznesenia boli 
splnené. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Ladislav Brada 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 28.06.2019 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 35/2019 

zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa  25.06.2019 

 

Informácia starostu MČ Košice-Poľov o svojej činnosti 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
zmien a doplnkov 

berie na vedomie 

informáciu o činnosti starostu MČ Košice-Poľov od 3. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ 
Košice-Poľov. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Ladislav Brada 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 28.06.2019 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 36/2019 

zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.06.2019 

 

Záverečný účet MČ Košice-Poľov za rok 2018 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa §11 ods.4 písm.b) zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona §14 ods.3 písm.d) SNR č.401/1990 
Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov 

A. berie na vedomie 

odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k Záverečnému účtu MČ Košice-Poľov za rok 
2018 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

B. schvaľuje 
 

Záverečný účet MČ Košice-Poľov za rok 2018 bez výhrad 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

         Ing. Ladislav Brada 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 28.06.2019 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 37/2019 

zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.06.2019 

 

Správa kontrolóra MČ Košice-Poľov o kontrolnej činnosti za I. polrok 2019 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
zmien a doplnkov 

berie na vedomie 

správu kontrolóra MČ Košice-Poľov o kontrolnej činnosti za I. polrok 2019 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Ladislav Brada 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 28.06.2019 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 38/2019 

zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.06.2019 

 

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na II. polrok 2019 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
zmien a doplnkov 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na II. polrok 2019 a zároveň poveruje 
kontrolóra MČ Košice-Poľov vykonaním týchto kontrol. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Ladislav Brada 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 28.06.2019 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 39/2019 

zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.06.2019 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území MČ Košice-Poľov 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa §6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a §14 ods.3 písm.a) zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste 
Košice v znení zmien a doplnkov 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice-Poľov č.1/2019 o dodržiavaní čistoty a verejného 
poriadku na území MČ Košice-Poľov podľa predloženého návrhu.  

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Ladislav Brada 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 28.06.2019 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 40/2019 

zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.06.2019 

 

Zásady odmeňovania poslancov v MČ Košice-Poľov 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa §11 ods.4 písm.k) zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §14 ods.3 písm.b) zákona SNR č.401/1990 
Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov 

schvaľuje 

Zásady odmeňovania poslancov v MČ Košice-Poľov.  

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Ladislav Brada 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 28.06.2019 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 41/2019 

zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.06.2019 

 

Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa §11 ods.4 písm.k) zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §14 ods.3 písm.b) zákona SNR č.401/1990 
Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov 

schvaľuje 

Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov s nasledovnými pripomienkami: 
 

1. V Článku VIII. ods.1, ktorý znie: „Zvukový záznam zo zasadnutia sa uchováva 10 rokov.“ 
sa text mení nasledovne: „Zvukový záznam zo zasadnutia sa uchováva 4 roky.“ 
 

2. V Článku VIII. ods.2, ktorý znie: „Na základe zvukového záznamu zo zasadnutia sa do 
jedného mesiaca vyhotoví zápisnica.“ sa text nahrádza nasledovne:  
„Na základe zvukového záznamu zo zasadnutia sa do 15 dní vyhotoví zápisnica.“ 

 
 
            Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

         Ing. Ladislav Brada 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 28.06.2019 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 42/2019 

zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.06.2019 

 

Finančné odmeny poslancom za I. polrok 2019 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
zmien a doplnkov 

schvaľuje 

finančné odmeny poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov za I. polrok 2019 
podľa predloženého návrhu. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Ladislav Brada 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 28.06.2019 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 43/2019 

zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.06.2019 

 

Zrušenie uznesenia č.236/2018 zo dňa 25.10.2018 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
zmien a doplnkov 

ruší 

uznesenie MZ č.236/2018 ( Prevod pozemku registra C KN parc.č.528/2 z dôvodu osobitného 
zreteľa) z 21.zasadania MZ MČ Košice-Poľov dňa 25.10.2018. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Ladislav Brada 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 28.06.2019 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 44/2019 

zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.06.2019 

 

Zrušenie uznesenia č.237/2018 zo dňa 25.10.2018 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
zmien a doplnkov 

ruší 

uznesenie MZ č.237/2018 ( Prevod pozemku registra C KN parc.č.536/2 z dôvodu osobitného 
zreteľa) z 21.zasadania MZ MČ Košice-Poľov dňa 25.10.2018. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Ladislav Brada 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 28.06.2019 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 45/2019 

zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.06.2019 

 

Zrušenie uznesenia č.238/2018 zo dňa 25.10.2018 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
zmien a doplnkov 

ruší 

uznesenie MZ č.238/2018 ( Prevod pozemku registra C KN parc.č.532/2 z dôvodu osobitného 
zreteľa) z 21.zasadania MZ MČ Košice-Poľov dňa 25.10.2018. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Ladislav Brada 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 28.06.2019 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 46/2019 

zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.06.2019 

 

Prevod pozemku v kat.území Poľov pre Máriu Virostkovú 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice–Poľov podľa §9 ods.2 písm.a) a §9a ods.8 písm.e) zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov 

schvaľuje 

prevod pozemku registra E KN parc.č.255/502, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
s výmerou 94m2 v kat. území Poľov, LV č.1533 pre Máriu Virostkovú, dátum narodenia: 
__________, bytom Poľovská č.276/75A, 040 15 Košice-Poľov za kúpnu cenu 2 496,64 € 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je jediný možný prístup k nehnuteľnosti vo 
vlastníctve žiadateľa. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Ladislav Brada 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 28.06.2019 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 47/2019 

zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.06.2019 

 

Stanovisko k využitiu pozemku registra C KN parc.č.72/1 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
zmien a doplnkov 

A. neodporúča 

predaj pozemku registra C KN parc.č.72/1, druh pozemku: záhrada, s výmerou 772 m2 v kat. 
území Poľov, LV č.369 pre pána Vozára 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

B. navrhuje 
 

ponechať vyššie uvedený pozemok v nájme terajšiemu užívateľovi 

 

      Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

         Ing. Ladislav Brada 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 28.06.2019 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 48/2019 

zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.06.2019 

 

Stanovisko k prenájmu pozemku registra C KN parc.č.527/6 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
zmien a doplnkov 

A. neodporúča 

prenájom pozemku registra C KN parc.č.527/6, druh pozemku: záhrada, s výmerou 230 m2 
v kat. území Poľov, LV č.451 pre Vladimíra Krištofa 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

B. navrhuje 
 

prenechať vyššie uvedený pozemok do nájmu Urbariátu Poľov – pozemkové spoločenstvo 

 

      Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

         Ing. Ladislav Brada 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 28.06.2019 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 49/2019 

zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.06.2019 

 

Riešenie kanalizačnej vetvy A-2 pre napojenie rodinných domov 

na Sadovníckej ulici 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
zmien a doplnkov 

A. poveruje 

starostu rokovaním s VVS,a.s. ohľadom zriadenia kanalizačnej prípojky pre napojenie 
rodinných domov p. Výrostku, p. Nemcovej a p. Baloga na Sadovníckej ulici  

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

B. súhlasí 
 

s financovaním kanalizačnej prípojky vyššie uvedených vlastníkov Mestskou časťou Košice-
Poľov 

      Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

  

         Ing. Ladislav Brada 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 28.06.2019 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 


