Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Poľov

Z á p i s n i c a
zo 6. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Poľov,
zo dňa 19.12.2019

Prítomní:
- Zástupca starostu MČ Košice–Poľov: Roland Lacko
- Poslanci miestneho zastupiteľstva: Ing. Marek Výrostko, Marek Karafa, Monika Lacková,
- Kontrolór MČ Košice-Poľov: Ing. Jaroslav Hospodár
- Zamestnanec MČ Košice-Poľov: Ing. Martina Pethöová
- Účtovníčka MČ Košice-Poľov: 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.
5. Informácia starostu MČ Košice-Poľov o svojej činnosti.
6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky MČ Košice-Poľov za rok 2018 a
k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe.
7. Výročná správa MČ Košice-Poľov za rok 2018.
8. a) Návrh rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2020.
b) Odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k návrhu rozpočtu MČ Košice-Poľov
na rok 2020.
9. Návrh Rokovacieho poriadku komisií MZ MČ Košice-Poľov.
10. Návrh Rokovacieho poriadku komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
verejných funkcií MZ MČ Košice-Poľov.
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov.
12. Stanovisko k názvu križovatky „Furmanec“.
13. Prenájom pozemku v k.ú. Poľov pre Ing. M.K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
14. Návrh odmien poslancom MZ za II.polrok 2019 podľa Zásad odmeňovania poslancov
MČ Košice-Poľov.
15. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.
16. Rôzne.
17. Záver.

1.

Otvorenie rokovania:
Rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov otvoril a viedol zástupca starostu
MČ Košice–Poľov Roland Lacko v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice-Poľov.
Ospravedlnil starostu Ing. Ladislava Bradu, privítal všetkých zúčastnených a skonštatoval,
že sú prítomní štyria 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 zástupca starostu určil Ing. Výrostka. Za overovateľov zápisnice
6. rokovania MZ MČ Košice-Poľov zástupca starostu stanovil p. Karafu a p. Lackovú, za
zapisovateľku Ing. Martinu Pethöovú.
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 schválili
zverejnený program 6. zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov ktorý bol uvedený v pozvánke a
navrhli vypustenie bodu programu č. 5 – informácia starostu MČ Košice-Poľov za rok
2018. Poslanci nemali žiaden návrh, ktorý by chceli doplniť do programu rokovania
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie – za: 4 proti: 0 zdržali sa: 0

4.

Kontrola plnenia uznesení:
Zástupca starostu skonštatoval, že všetky uznesenia z 5. zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov,
konaného dňa 05.09.2019 boli splnené.
Hlasovanie – za: 4 proti: 0 zdržali sa: 0

5.
6.

Informácia starostu MČ Košice-Poľov o svojej činnosti – vypustený bod.
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky MČ Košice-Poľov za rok 2018 a
k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe:
Zástupca starostu odovzdal slovo p. ekonómke, ktorá skonštatovala, že sa uskutočnil audit
účtovnej závierky Mestskej časti Košice-Poľov, ktorá obsahovala súvahu k 31.12.2018,
výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahovali
súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Ekonómka uviedla, že audit
prebehol bez výhrad, kontroloval sa každý doklad a všetko bolo v poriadku, všetko bolo
odsúhlasené a audítori boli pozrieť aj na kaplnke. Audit prebiehal 2 dni. Je to podľa
zákona každý rok. Ekonómka uviedla, že aj audítori sú kontrolovaní.
Hlasovanie – za: 4 proti: 0 zdržali sa: 0

7.

Výročná správa MČ Košice-Poľov za rok 2018:
P. ekonómka informovala o výročnej správe a uviedla, že Rozpočet mestskej časti KošicePoľov na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový a schválený miestnym zastupiteľstvom
dňa 14.12.2017, uznesením č. 183/2017. Všetky úpravy rozpočtu boli vykonané v rámci
rozpočtových opatrení. Prvá úprava rozpočtu bola k 30.6.2018 a druhá úprava rozpočtu
k 31.12.2018. Celková sumarizácia bola: príjmy 1 007 789,- eur, výdavky 997 085,- eur a
hospodárenie = prebytok bol vo výške 10 704,- eur.
Schodok hospodárenia vo výške -12.829,18 Eur, ako rozdiel medzi bežnými a
kapitálovými príjmami a výdavkami bol v plnej výške krytý čerpaním finančných
prostriedkov z príjmových finančných operácií - poskytnutým municipálnym úverom.
Hlasovanie – za: 4 proti: 0 zdržali sa: 0

8.

a) Návrh rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2020:
Zástupca starostu p. Lacko uviedol, že každý obdržal návrh rozpočtu na rok 2020 a opýtal
sa, či má niekto nejaké námietky alebo dotazy. Privítal Mgr. Gurbáľovú, ktorá sa
ospravedlnila za meškanie pre pracovné povinnosti. Ekonómka uviedla, že auto sa kúpilo
ešte tohto roku, t.j. 2019, kapitálové výdavky plánované na rok 2020 sa presunú
na rekonštrukciu telocvične – 5 000,- eur.
Ing. Výrostko poznamenal, že do budúcna ak sa robí rozpočet na nasledujúci rok, tak nech
najprv zasadne finančná komisia a prejedná to, aby boli všetci o tom oboznámení a každý
sa k tomu mohol vyjadriť. Ďalej Ing. Výrostko poukázal aj na kúpu auta, že bol z toho
rozčarovaný a nevedel o kúpe auta. Uviedol, že „nemá s kúpou nového auta problém,
lebo staré je už o ničom“, ale ide o informovanosť a keď sa niečo robí, tak o tom chceme
vedieť. P. Lacková uviedla, že auto bude slúžiť k dobru.
Ing. Výrostko v rozpočte poukázal na najväčšiu položku vo výdavkoch – mzdy, ktorá
každým rokom rastie a uviedol, že je to extrém. Ostatné položky boli vysvetlené
na finančnej komisii s ekonómkou.
Hlasovanie – za: 4 proti: 0 zdržali sa: 1

8.

b) Odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k návrhu rozpočtu MČ Košice-Poľov
na rok 2020:
P. Lacko uviedol ďalší bod a odovzdal slovo Kontrolórovi MČ Košice-Poľov, ktorý
predniesol odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu MČ na roky 2021-2022 a
k návrhu rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2020, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Rozpočet MČ na príslušný rozpočtový rok 2020 je záväzný,
rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný
charakter. Uviedol, že v návrhu rozpočtu na rok 2020 sú:
- rozpočet príjmov v celkovej výške 955 539,- eur, čo zahŕňa bežné príjmy – 220 033,- eur,
kapitálové príjmy – 701 506,- eur a kapitálové operácie – 34 000,- eur,
- rozpočet výdavkov v celkovej výške 955 539,- eur, čo zahŕňa bežné výdavky – 220 033,eur, kapitálové výdavky – 735 506,- eur a finančné operácie – v roku 2020 nie sú
plánované. Kontrolór MČ zhodnotil, že návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade
so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi MČ ako rozpočet vyrovnaný
s rozpočtovými príjmami a výdavkami v čiastke 955 539,- eur. Návrh rozpočtu bol verejne
sprístupnený v MČ Košice-Poľov spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t.j.
15 dní pred jeho schválením. Na základe uvedeného kontrolór MČ odporučil schváliť
predložený návrh ročného rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2020 a zobrať na vedomie
predložený návrh viacročného rozpočtu MČ Košice-Poľov na roky 2021 a 2022. P. Karafa
sa opýtal na oblasť športu, pričom kontrolór uviedol, že šport celá kapitola je zahrnuté
pod 0.8.1.0.- športové služby v sume 6200,- eur. Ing. Výrostko navrhol, aby sa všetky
dotácie dali do jednej položky a MZ MČ Košice-Poľov rozdelí tieto dotácie. Ďalej Ing.
Výrostko sa opýtal kontrolóra, ako je to so žiadosťami o dotácie, do kedy by mali byť
doručené žiadosti. Do 15.12.2019 mali byť doručené vyúčtovania podľa VZN o dotáciách,
ale k žiadostiam je potrebné doložiť rôzne potvrdenia, ktoré vedia získať až budúci rok.
Hlasovanie – za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0

9.

Návrh rokovacieho poriadku komisií MZ MČ Košice-Poľov:
V ďalšom p. Lacko uviedol návrh rokovacieho poriadku komisií MZ MČ Košice-Poľov a
uviedol, že každý obdržal návrh a ak má niekto k tomu nejaké pripomienky, môže ich
predniesť. Námietky nepredniesol nikto.
Hlasovanie – za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0

10.

Návrh rokovacieho poriadku komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných
funkcií MZ MČ Košice-Poľov:
Zástupca starostu predniesol ďalší bod programu – návrh rokovacieho poriadku komisie
na ochranu záujmu pri výkone verejných funkcií MZ MČ Košice-Poľov, pričom Ing.
Výrostko žiadal doplniť bod o mlčanlivosti, pričom v rokovacom poriadku komisie
na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií MZ MČ Košice-Poľov z roku
2007 to uvedené bolo a v novom aktuálnom to nie je, preto žiadal doplniť čestné
vyhlásenie člena komisie na ochranu verejného záujmu. Kontrolór uviedol, že je možné
to doplniť a taktiež sa doplní aj text, že nadobudnutím platnosti nového sa ruší účinnosť
pôvodného rokovacieho poriadku komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
verejných funkcií MZ MČ Košice-Poľov z roku 2007.
Hlasovanie – za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov:
P. Lacko uviedol ďalší bod programu a dal slovo kontrolórov. Kontrolór predniesol návrh
plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020:
- kontrola účelu použitia rozpočtových prostriedkov MČ poskytnutých formou dotácii
jednotlivým žiadateľom v roku 2019 a včasnosť ich zúčtovania,
- kontrola povinného zverejňovania objednávok a faktúr poverenými zamestnancami MČ
v roku 2019 v súlade s platnou legislatívou,
- kontrola vykonania inventarizácie finančných prostriedkov, záväzkov a pohľadávok
v k 31. 12. 2019.
Ďalej Kontrolór informoval aj o účasti na školení pre kontrolórov. Uviedol, že bolo
potrebné vyplniť dotazník o kontrolórovi, čo sa vyplnilo. Ďalej informoval o navýšení
práce zo zákona pre kontrolórov, ale úväzok sa zatiaľ nezmenil, dal to na zváženie
poslancom.
Hlasovanie – za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0
12. Stanovisko k názvu križovatky „Furmanec“:
P. Lacko uviedol ďalší bod – názov križovatky „Furmanec“ – ide o križovatku smerom
na Lorinčík. Nikto nemal námietky.
Hlasovanie – za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0

13. Prenájom pozemku v k.ú. Poľov pre Ing. M.K. z dôvodu vybudovania prístupovej
komunikácie k pozemku a jej následné využívanie.
P. Lacko informoval o prenájme pozemku pre p. Ing. M.Krištofa z dôvodu vybudovania
prístupovej komunikácie k pozemku a jej následné využívanie, pričom Ing. Výrostko
povedal, že nevie čo bude v tej zmluve, ale všetko čo bude realizovať tak len so súhlasom

MČ, lebo v dnešnej dobe každý si prístup na pozemok premostí a potom keď prídu dažde
a voda, „tak konkrétne mňa vytopí“.
Hlasovanie – za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0
14. Návrh odmien poslancom MZ na II. polrok 2019 podľa Zásad odmeňovania poslancov MČ
Košice-Poľov:
P. Lacko predniesol ďalší bod rokovania a informoval o priložených tabuľkách
odmeňovania poslancov, že boli vytvorené tabuľky odmeňovania a nikto z poslancov
nemal námietky. Ing. Výrostko doplnil, že odmeny sú podľa dochádzky.
Hlasovanie – za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0
15. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva:
P. Karafa sa opýtal p. Mgr. Gurbáľovej, že máme ihriská na školskom dvore, či by sa
nemohli využívať, niekedy sa využívali, sprístupniť verejnosti. Mgr. Gurbáľová
informovala, že toto je problém, sú prísne bezpečnostné pravidlá a ak si tam niekto
ublíži, mesto Košice za to nesie zodpovednosť. V Košiciach bolo nutné uzatvoriť areály
školy, nakoľko ľudia ničili tieto priestory a nikto nechcel prevziať zodpovednosť za škody.
Ing. Výrostko poznamenal, že aj v minulosti, keď ešte nikto z prítomných nebol
poslancom, bolo nutné uzatvoriť areál školy a škôlky z dôvodu poškodzovania majetku. P.
Karafa by bol za to, aby sa hľadali možnosti pre chlapcov a mládež. P. Lacko uviedol, že
nikto si neprenajal telocvičňu a výdavky sú vysoké. Pre mládež je telocvičňa zadarmo.
Poukázal aj na realizujúcu sa rekonštrukciu, lebo je to tam katastrofálne. Mali sme rôzne
akcie – Deň Poľova a je to hanba zavolať niekoho do takýchto priestorov. Ing. Výrostko
poukázal na neplatné VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska na cintoríne, je potrebné
to vymeniť a aktualizovať, ďalej informoval o stálom probléme parkovanie dodávky pred
cintorínom, bolo by dobré to poriešiť, či už nejakým oznamom zákaz parkovať okrem
návštevníkov cintorína alebo nájsť nejaké iné riešenia. Ak sa vyzve jeden, ktorý parkuje
tam, kde nemá, tak musíme vyzvať aj ostatých v Poľove, ktorí parkujú na miestach, kde
nemajú parkovať, lebo v Poľove je problém s parkovaním. Ing. Výrostko poukázal aj na
lavičky na cintoríne, pričom p. Lacko mu na finančnej komisii povedal, že sa to rieši, ale
Ing. Výrostko si za tým stojí, že to už malo byť, keď sa to už pred rokom a pol riešilo.
V ďalšom Ing. Výrostko poukázal aj na stránku MČ Košice-Poľov, kde informoval o tom, že
keď „ťuknem“ na stránku, mal by každý vidieť v aktualitách čo sa deje aktuálne a nie
staré informácie, a taktiež poukázal na pozvánku na zastupiteľstvo, aby bola na
aktualitách a nie na úradnej tabuli, kde sa občan musí preklikať. Ing. Výrostko upozornil
aj na hodinu elektriky, nakoľko leží na zemi, aby nebol s tým problém. P. Karafa sa opýtal
na osvetlenie na cintoríne. P. Lacko na to reagoval, že starosta o tom informoval, že je to
v zlom stave, bolo to zle urobené a keď sa to rozobralo, boli tam samé mravce, hlina a
nezabetónované. Ing. Výrostko poukázal aj na položku mzdy v rozpočte a uviedol, že
podľa neho 3 zamestnankyne až prehnane. V minulosti, keď sa dane vyberali boli 3 a
teraz sa dane nevyberajú. Mal aj osobnú skúsenosť, kedy žiadosť nebola vybavená
na počkanie, lebo bol potrebný podpis starostu, ale bolo mu to doručené v priebehu dňa.
Ďalej uviedol Ing. Výrostko, ak prijať ďalšieho zamestnanca, tak vonku na upratovanie a
nie do kancelárie. Poukázal aj na problém s odpadom, ktorý v Poľove pretrváva dlhodobo
a je potrebné to riešiť, prípadne zavolať Mestskú políciu. P. Karafa navrhol, aby kontajner
koloval po celej dedine ako niekedy, lebo nie každý má traktor alebo vlečku. Ing.

Výrostko sa opýtal, že MČ má traktor ale vlečku nemá, prečo? Všade je bodrel a odpad.
Uviedol, že je potrebné prijať nejakého dôchodcu na polovičný úväzok, ktorý by bol
zbehlý aj na obsluhu traktora, kosačky a podobne. Ak riešiť človeka, nie do kancelárie, ale
na prácu v teréne. Mgr. Gurbáľová uviedla, že je potrebné prejednať to so starostom.
V ďalšom Ing. Výrostko poukázal znova na rozpočet, ak sa bude riešiť, je potrebné, aby sa
stretli na finančnej komisii a všetko spoločne prešli a boli o všetkom informovaní, nie ako
to bolo s kúpou auta, že nikto o tom nevedel. Mgr. Gurbáľová uviedla, že bežne je postup
taký, že niekto dá návrh a potom sa dávajú k tomu pripomienky. P. Karafa sa opýtal na
dotácie, či budú v jednej položke zahrnuté všetky dotácie, na to reagoval Ing. Výrostko,
ktorý uviedol, že budú všetky dotácie v jednej položke a potom sa prerozdelí pre
jednotlivé občianske združenia. Mgr. Gurbáľová informovala, že aj v meste to tak
funguje, že sú dotácie, s ktorými sa počíta každý rok a potom sú aj rezervy pre tých, ktorí
ešte nepožiadali. Kontrolór odporučil, aby si pozreli zákon o dotáciách. Ďalej kontrolór
uviedol, že mnohé obce majú úver na rekonštrukciu a na druhej strane dávajú dotácie
futbalistom a iným združeniam. Nie je to v poriadku. Ďalej kontrolór poukázal aj na
futbalistov, že MČ dáva nefinančné plnenie futbalistom v podobe zadarmo voda,
elektrika, priestory, kosenie trávy. Mgr. Gurbáľová uviedla, že aj na meste to tak je, že
dotácia by mala byť konkrétne na projekt – na akciu, má to byť uvedené v žiadosti.
16. Rôzne:
Mgr. Gurbáľová informovala o novej prístupovej ceste do MČ Košice-Poľov, kde uviedla,
že bol to boj s verejným obstarávaním, ale bola rada, že sa to podarilo a verí, že to nie je
všetko a chcela by to budúcnosti, aby sa pokračovalo aj ďalej po hlavnej ceste. Ing.
Výrostko poznamenal, že pokiaľ nebude realizovaný nový verejný vodovod, je zbytočné
riešiť novú cestu, resp. asfalt. P. Karafa poukázal na vodárne, že riešili výmenu potrubia
nateraz skončili a nepokračujú ďalej. P. Lacko poďakoval Mgr. Gurbáľovej za realizáciu
prístupovej cesty a uviedol, že sú pozitívne ohlasy ľudí a ľudia sú vďační a taktiež veľká
vďaka patrí aj starostovi. Ing. Výrostko upozornil na prekopávky ciest, konkrétne
na Kovaľskej ulici – p. Blahovec – veďla p. Čonku, je tam sadnutý asfalt a je potrebné, aby
išiel list a dalo sa to do poriadku. Upriamil pozornosť znova na problém s burinou
a jediný, kto si splnil povinnosť je rímsko-katolícka cirkev a niektoré výnimky, ale 90% je
to zaburinené. Odporučil, že týmto ľuďom, ktorí si neplnili povinnosť by už mali ísť
pokuty a nie ich upovedomovať. P. Karafa informoval, že medzi sviatkami plánuje
zrealizovať turnaj v stolnom tenise v spoločenskej miestnosti KD na prízemí v dvoch
vekových kategóriách. Mgr. Gurbáľová sa opýtala na rekonštrukciu KD a p. Lacko
informoval, že v priebehu januára sa začne s rekonštrukciou a so sťahovaním a uviedol,
že miestny úrad zostane vo svojich priestoroch a fungovať bude. Ing. Výrostko uviedol, že
nevie si predstaviť hluk rôznych náradí a dole v KD sa bude pracovať. P. Karafa sa opýtal
na ohňostroj a p. Lacko informoval, že na finančnej komisii sa dohodli o zrušení
novoročného ohňostroja v prospech mesta Prešov a výťažok, resp. financie, ktoré by sme
investovali do ohňostroja budú zaslané na účet mesta Prešov. Mgr. Gurbáľová
poznamenala, že tendencia je taká, že postupne sa to vymení za laserovú šov, nakoľko
hluk nepôsobí dobre pre zvieratká. Ing. Výrostko poukázal aj na koše na odpad
v zastávkach.

17. Záver:
Zástupca starostu MČ Košice-Poľov Roland Lacko skonštatoval, že program zasadnutia
miestneho zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa poslancom za ich aktívnu účasť a
vyhlásil 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov za ukončené. Všetkým
poprial pokojné prežitie vianočných sviatkov.

Ing. Ladislav Brada
starosta MČ Košice–Poľov

Zápisnica vyhotovená dňa: 31.12.2019
Zapísala: Ing. Martina Pethöová
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Marek Karafa
Monika Lacková

