
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 66/2020 

zo 7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.05.2020 

 

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:  Ing. Marek Výrostko 

- overovateľov zápisnice: Marek Karafa, Monika Lacková 

- zapisovateľku:  Ing. Marcela Vojtašková 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

         zástupca starostu MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 26.05.2020 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 67/2020 

zo 7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.05.2020 

 

Schválenie zverejneného programu 7. zasadnutia MZ 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 

zverejnený program 7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov. 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

         zástupca starostu MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 26.05.2020 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 68/2020 

zo 7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.05.2020 

 

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 zo 6.zasadnutia 
MZ MČ Košice-Poľov, ktoré sa konalo dňa 19.12.2019 s konštatovaním, že prijaté uznesenia 
boli splnené. 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

         zástupca starostu MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 26.05.2020 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 69/2020 

zo 7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.05.2020 

 

Zánik mandátu starostu MČ Košice-Poľov 

 

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

A. konštatuje 

zánik mandátu starostu MČ Košice-Poľov Ing. Ladislava Bradu dňa 12.05.2020 v zmysle §13a 
ods.1 písm.i) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

B. poveruje 

zástupcu starostu Rolanda Lacka predložiť žiadosť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky 
o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí. 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

                Roland Lacko 

         zástupca starostu MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 26.05.2020 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 70/2020 

zo 7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.05.2020 

 

Plnenie úloh starostu zástupcom starostu v plnom rozsahu  

 

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 

konštatuje, 

že zástupca starostu Roland Lacko od 13.05.2020 plní úlohy starostu v plnom rozsahu 
z dôvodu zániku mandátu starostu uvedenom v §13a ods.1 písm.i) zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení. 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Roland Lacko 

         zástupca starostu MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 26.05.2020 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 71/2020 

zo 7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 26.05.2020 

 

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

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

         zástupca starostu MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 26.05.2020 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 72/2020 

zo 7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.05.2020 

 

Zámer spracovania územnoplánovacích dokumentácií 

na území 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 

A. súhlasí 

so zámerom spracovania územnoplánovacích dokumentácií na území MČ Košice-Poľov – 
lokalita Pažiť. 
 
            Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 
B. súhlasí 
so zámerom spracovania územnoplánovacích dokumentácií na území MČ Košice-Poľov – 
lokalita Kameničná. 

     Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

         zástupca starostu MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 26.05.2020 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 73/2020 

zo 7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.05.2020 

 

Prevod pozemkov registra C-KN parc.č.393/2, 393/3, 394/1, 404 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

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 zmien a doplnkov 

schvaľuje 

prevod nehnuteľností v k.ú. Poľov vo vlastníctve MČ Košice-Poľov – časti pozemku registra E-KN 
č.818/1 v pôvodnej výmere 1152 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, LV č.689 ako novovytvorenej 
parcely registra C-KN č.393/2 vo výmere 93 m2, druh pozemku: záhrada, novovytvorenej parcely C-KN 
č.394/1 vo výmere 48 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, odčlenených na základe 
Geometrického plánu č.31/2018 zo dňa 16.04.2018 overeného Okresným úradom Košice, 
katastrálnym odborom dňa 26.04.2018 pod č.G1-398/2018 a novovytvorenej parcely registra C-KN 
č.393/3 vo výmere 261 m2, druh pozemku: záhrada a novovytvorenej parcely registra C-KN č.404 vo 
výmere 30 m2, druh pozemku: záhrada, odčlenených na základe Geometrického plánu č.19/2020 zo 
dňa 10.03.2020 overeného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 02.04.2020 pod 
č.G1-234/2020 do výlučného vlastníctva Margity Janitorovej, rod. Šmačarovej, nar.: , bytom Dolina 
č.268/17A, 040 15 Košice-Poľov, za kúpnu cenu 11 465,28€. 
Uvedený prevod sa realizuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom je majetkoprávne 
vysporiadanie častí pozemku MČ Košice-Poľov, na ktorých je postavený rodinný dom a zároveň tvoria 
jediný prístup k rodinnému domu. 
            Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

     

 

               Roland Lacko 

         zástupca starostu MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 26.05.2020 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 74/2020 

zo 7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.05.2020 

 

Zrušenie uznesenia č.207/2018 zo dňa 19.04.2018 

 

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.207/2018 (Prevod pozemku registra C-KN parc.č.126 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa) z 18. zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov dňa 19.04.2018. 
 
 
            Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

         zástupca starostu MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 26.05.2020 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 75/2020 

zo 7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 25.05.2020 

 

Prevod pozemku registra C-KN parc.č.126 v k.ú. Poľov 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa §9 ods.2 písm. a) a §9a ods.8 písm. b) zákona  
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov 

schvaľuje 

prevod nehnuteľnosti v k.ú.Poľov – pozemku registra C-KN č.126 vo výmere 38 m2, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č.369, zvereného do správy MČ 
Košice-Poľov zmluvou č.328/2008 o zverení majetku mesta Košice do správy MČ Košice-Poľov 
do výlučného vlastníctva Aleny Bradovej, rod. Krausovej, nar.: , bytom Poľovská č.408/29, 
040 15 Košice-Poľov, za kúpnu cenu 1009,- €. 
 
            Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

         zástupca starostu MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 26.05.2020 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 


