Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Poľov

Z á p i s n i c a
zo 7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice–Poľov,
zo dňa 25.05.2020
Prítomní:
- Zástupca starosta MČ Košice–Poľov: Roland Lacko
- Poslanci miestneho zastupiteľstva: Mgr. Lucia Gurbáľová, Monika Lacková, Marek Karafa,
Ing. Marek Výrostko
- Kontrolór MČ Košice-Poľov: Ing. Jaroslav Hospodár
- Zamestnanec MČ Košice-Poľov: Ing. Marcela Vojtašková
- Ďalej bola prítomná: Barbora Výrostková
Program:
1. Otvorenie rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Správa kontrolóra MČ Košice-Poľov o kontrolnej činnosti za rok 2019.
6. Zámer spracovania územnoplánovacích dokumentácií na území MČ Košice-Poľov.
7. Prevod pozemkov v k.ú. Poľov pre M.J. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
8. Rôzne.
9. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.
10. Záver.

1. Otvorenie rokovania:
Rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov otvoril zástupca starostu Roland
Lacko minútou ticha za zosnulého starostu Ing. Ladislava Bradu. Privítal
všetkých zúčastnených a skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a rokovanie
miestneho zastupiteľstva je uznášaniaschopné.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky:
Do návrhovej komisie zástupca starostu určil Ing. Mareka Výrostka. Za overovateľov
zápisnice 7. rokovania MZ MČ Košice-Poľov zástupca starostu stanovil Mareka Karafu
a Moniku Lackovú, za zapisovateľku Ing. Marcelu Vojtaškovú.
Hlasovanie - za:5 proti:0 zdržali sa:0

3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva:
Poslanci hlasovali o programe, ktorý bol uvedený v pozvánke, keďže nemali žiaden návrh
na vypustenie bodu programu, resp. na zmenu poradia bodov programu a nemali ani
žiaden návrh, ktorý by chceli doplniť do programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
4. Kontrola plnenia uznesení:
Zástupca starostu skonštatoval, že všetky uznesenia zo 6.zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov,
konaného dňa 19.12.2019 boli splnené.
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení z
predchádzajúceho zastupiteľstva s konštatovaním, že prijaté uznesenia boli splnené.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
Miestne zastupiteľstvo skonštatovalo zánik mandátu starostu MČ Košice-Poľov Ing.
Ladislava Bradu dňa 12.05.2020 z dôvodu uvedenom v §13a písm.i) zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
Miestne zastupiteľstvo poverilo zástupcu starostu Rolanda Lacka predložiť žiadosť
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
Miestne zastupiteľstvo skonštatovalo, že zástupca starostu Roland Lacko od
13.05.2020 plní úlohy starostu v plnom rozsahu z dôvodu zániku mandátu starostu.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
5. Správa kontrolóra MČ Košice-Poľov o kontrolnej činnosti za rok 2019:
Na základe schváleného Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na 1.
a 2.polrok 2019 boli vykonané tieto kontroly:
- Kontrola aktuálnosti a platnosti Pracovného poriadku, Organizačného poriadku
a Poriadku odmeňovania zamestnancov mestskej časti vydaných starostom MČ KošicePoľov
- Kontrola aktuálnosti a platnosti VZN, Rokovacieho poriadku a Zásad odmeňovania
poslancov vydaných Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice-Poľov
- Kontrola účelu použitia rozpočtových prostriedkov v roku 2018 v hotovostnom
a bezhotovostnom platobnom styku
- Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých v roku 2018 žiadateľom o dotáciu
- Kontrola vykonania inventarizácie pokladne po vykonaní účtovnej závierky
Vykonanými kontrolami neboli zistené nedostatky. Výsledky kontrol boli prerokované so
starostom MČ Košice-Poľov.
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu kontrolóra MČ Košice-Poľov
o kontrolnej činnosti za rok 2019.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0

6. Zámer spracovania územnoplánovacích dokumentácií na území MČ Košice-Poľov:
Dňa 20.05.2020 bola MČ Košice-Poľov doručená žiadosť o vydanie vyjadrenia k zámerom
spracovania územnoplánovacích dokumentácií na území MČ Košice-Poľov.
Miestne zastupiteľstvo súhlasilo so zámerom spracovania územnoplánovacích
dokumentácií na území MČ Košice-Poľov – lokalita Pažiť.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
Miestne zastupiteľstvo súhlasilo so zámerom spracovania územnoplánovacích
dokumentácií na území MČ Košice-Poľov – lokalita Kameničná.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
7. Prevod pozemkov v k.ú. Poľov pre Margitu Janitorovú z dôvodu hodného osobitného
zreteľa:
Dňa 17.02.2020 pani Margita Janitorová požiadala MČ Košice-Poľov o odkúpenie
pozemkov registra C-KN č.393/2, 394/1, 393/3 a 404 v celkovej výmere 432 m2.
Miestne zastupiteľstvo schválilo prevod predmetných nehnuteľností vo vlastníctve
MČ Košice-Poľov do výlučného vlastníctva Margity Janitorovej, bytom dolina 17A, KošicePoľov za kúpnu cenu 11 465,28 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, na ktorých je postavený rodinný dom a tvoria
jediný prístup k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľky.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
8. Rôzne:
Miestne zastupiteľstvo zrušilo uznesenie MZ č.207/2018 (prevod pozemku registra CKN parc.č. 126 z dôvodu hodného osobitného zreteľa) z 18. zasadnutia MZ MČ KošicePoľov dňa 19.04.2018.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
Miestne zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku registra C-KN parc.č. 126 vo výmere
38 m2 zvereného do správy MČ Košice-Poľov do výlučného vlastníctva Aleny Bradovej,
bytom Poľovská 29, Košice-Poľov za kúpnu cenu 1009,- €.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
9. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva:
Ing. Marek Výrostko – odporučil z dôvodu vysokej spotreby vody na cintoríne zriadiť
záznamovú knihu na evidenciu spotreby všetkých energií vo všetkých nehnuteľnostiach
MČ Košice-Poľov, takisto zriadiť knihu opráv v Dome nádeje.
- Ďalej navrhol pred kosením odstrániť rozbité kahance a kvety medzi hrobmi v zmysle
Prevádzkového poriadku pohrebiska a po kosení očistiť hroby od trávy.
- Požiadal účtovníčku o vyčíslenie nákladov na kosenie za minulý rok a odporučil nájsť
spôsob efektívnejšieho vynakladania finančných prostriedkov na mzdy.
- Upozornil na vysušený konár na vŕbe na pravej strane cintorína, ktorý z dôvodu
bezpečnosti by bolo potrebné odstrániť.

- Ďalej poukázal, že po odvezení veľkokapacitného kontajnera zostal na parkovisku
neporiadok. Mgr. Lucia Gurbáľová poverila šéfredaktorku Barboru Výrostkovú, aby
v najbližšom občasníku Poľovčan urobila osvetu o ohľaduplnosti a solidárnosti pri
naplňovaní kontajnera.
- Poslanec Marek Karafa navrhoval prenajať si drvičku konárov na určité obdobie, napr. na
jar a na jeseň.
- Ďalej upozornil na nelegálnu skládku odpadu na pozemkoch MČ Košice-Poľov za
Kameničnou ulicou.
- Navrhol zriadiť futbalové družstvo pre chlapcov do 15 rokov.
- Ing. Marek Výrostko poukázal na vzniknuté škody pri rekonštrukcii – zatečené stropy
a steny do daždi, poškodené parkety v sále. Poslankyňa Mgr. Lucia Gurbáľová požiadala
predsedu stavebnej komisie o zvolanie stretnutia so zhotoviteľom za účelom dohody
o spôsobe odstránenia škody.
10. Záver:
Zástupca starostu MČ Košice-Poľov Roland Lacko skonštatoval, že program zasadnutia sa
vyčerpal a poďakoval sa všetkým za účasť.
Vyhlásil 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov za ukončené.

Roland Lacko
zástupca starostu MČ Košice–Poľov

Zápisnica vyhotovená dňa: 29.05.2020
Zapísala: Ing. Marcela Vojtašková

Overovatelia zápisnice:
Marek Karafa
Monika Lacková

