Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Poľov

Z á p i s n i c a
z 8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice–Poľov,
zo dňa 29.07.2020

Prítomní:
- Zástupca starostu MČ Košice–Poľov: Roland Lacko
- Poslanci miestneho zastupiteľstva: Monika Lacková, Marek Karafa, Ing. Marek Výrostko,
Mgr. Lucia Gurbáľová,
- Kontrolór MČ Košice-Poľov: Ing. Jaroslav Hospodár
- Ekonómka : Adriána Hudáková
- Zamestnanec MČ Košice-Poľov: Ing. Martina Pethöová
Program:
1. Otvorenie rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k návrhu záverečného účtu MČ
Košice-Poľov za rok 2019.
6. Návrh záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 2019.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na II. polrok 2020.
8. Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra MČ Košice-Poľov za I. polrok 2020.
9. Interpelácie poslancov.
10. Rôzne.
11. Záver.

1. Otvorenie rokovania:
Rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov otvoril zástupca starostu Roland
Lacko. Privítal všetkých zúčastnených a skonštatoval, že rokovanie miestneho
zastupiteľstva je uznášaniaschopné.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky:
Do návrhovej komisie zástupca starostu určil Moniku Lackovú. Za overovateľov zápisnice 8.
rokovania MZ MČ Košice-Poľov zástupca starostu stanovil Mareka Karafu a Ing. Mareka
Výrostka, za zapisovateľku Ing. Martinu Pethöovú.
Hlasovanie - za:4 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:4 proti:0 zdržali sa:0
4. Kontrola plnenia uznesení:
Zástupca starostu skonštatoval, že všetky uznesenia zo 7. zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov,
konaného dňa 25.05.2020 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. Odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k návrhu záverečného účtu MČ KošicePoľov za rok 2019:
Zástupca starostu uviedol, že každý obdržal materiály a dal slovo kontrolórovi, ktorý
predniesol stanovisko k návrhu záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 2019, kde
uviedol, že v rozpočtovom roku 2019 boli príjmy naplnené na 32,07 % a výdavky naplnené
na 31,83 %. Celkovým hospodárením MČ pri plnení originálnych úloh bol dosiahnutý
prebytok v celoročnom hospodárení v čiastke 1 645,59 eur.
Kontrolór MČ skonštatoval, že návrh záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 2019 bol
spracovaný s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.
Kontrolór odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie MČ Košice
v roku 2019 bez výhrad.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
6. Návrh záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 2019:
P. Lacko informoval o návrhu záverečného účtu MČ za rok 2019, ktorý každý obdržal a mal
možnosť si to pozrieť a uviedol, že v prípade nejasností, aby sa pýtali ekonómky.
Ing. Výrostko sa opýtal na položku úveru – municipálneho z banky ako to je, lebo v návrhu
bolo uvedené 20 000,- eur a rok predtým sa zobral úver vo výške 70 000,- eur, kde
ekonómka poznamenala, že to bolo v roku 2017, a Ing. Výrostko uviedol, že sa z toho
čerpalo 33 000,- eur a v návrhu je uvedený úver z banky 20 000,- a pýtal sa, ako to je.
Ekonómka informovala, že čerpalo sa 55 751,23 eur k 31.12.2018 a keďže v roku 2019 sa
z tohto úveru nečerpalo nič, takže zostatok k 31.12.2019 sa nezmenil. Ďalej ekonómka
uviedla, že 20 992,30 eur je finančný leasing na Peugeot. P. Lacko poznamenal, že
z municipálneho úveru, ktorý sa čerpal v roku 2017 v sume 55 571,23 eur, sa robilo
oplotenie na cintoríne, rekonštrukcia kaplnky a krížová cesta. Zostatok municipálneho
úveru je vo výške 14 428,77 eur. Ekonómka informovala, že v roku 2019 sa z tohto úveru
nič nečerpalo.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na II. polrok 2020:
Zástupca starostu dal slovo kontrolórovi MČ Košice-Poľov, ktorý predniesol návrh plánu
svojej kontrolnej činnosti:
1. kontrola účelu použitia rozpočtových prostriedkov v roku 2019 v hotovostnom a
bezhotovostnom platobnom styku,
2. kontrola povinného zverejňovania uzavretých zmlúv poverenými zamestnancami MČ
Košice-Poľov v roku 2019 v súlade s platnou legislatívou,
3. kontrola splnenia uznesení prijatých MZ v období od 01.01.2019 do 30. 06. 2020.
Kontrolór MČ poznamenal, že stále na každom zastupiteľstve sa zhodnotilo čo bolo
splnené a čo nie, ale neinformovalo sa nikdy o tom, ktoré uznesenie je ešte stále v plnení,
lebo nebolo splnené.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
8. Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra MČ Košice-Poľov za I. polrok 2020:
Kontrolór informoval o výsledkoch kontroly v MČ Košice-Poľov za I. polrok 2020.
Kontrolná činnosť kontrolóra mestskej časti Košice – Poľov bola vykonávaná, ako plánovaná
na základe schváleného Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti Košice–Poľov
samostatne na 1. polrok roku 2020. Tento Plán kontrolnej činnosti bol schválený Miestnym
zastupiteľstvom MČ Košice – Poľov na svojich zasadnutiach. Z kontrol podľa schváleného
plánu kontrol boli vykonané tieto kontroly:
- finančná kontrola, ktorej cieľom bolo skontrolovať - účel použitia rozpočtových
prostriedkov MČ poskytnutých formou dotácií 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. Cieľom tejto kontroly bolo preveriť, či si MČ
prostredníctvom poverených zamestnancov plní ustanovenia zákona č. 211/ 2000, zákona
o slobode informácii § 5b. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že vyhotovené objednávky boli
zverejnené včas. Zverejňovanie faktúr bolo nie celkom v súlade s platnou legislatívou
nakoľko ich zverejnenie je závislé na termíne konkrétnej úhrady každej faktúry. Kontrolné
zistenie bolo so starostom prerokované a boli navrhnuté konkrétne opatrenia na
odstránenie nedostatku. Následná kontrola odstránenia kontrolných zistení bude vykonaná
pri kontrole povinného zverejňovania zmlúv.
- kontrola vykonania inventarizácie finančných prostriedkov, záväzkov a pohľadávok
v k 31. 12. 2019, ktorej cieľom bolo skontrolovať či si Miestny úrad v MČ Košice – Poľov,
ako účtovná jednotka splnil povinnosť, a to vykonávanie inventarizácie peňažných
prostriedkov v účtovnej jednotke podľa zákona č. 431/2002 Z. z., z 18. 6. 2002. Vykonanou
kontrolou sa zistilo, že si Miestny úrad v MČ Košice – Poľov, ako účtovná jednotka splnil
povinnosť, a to vykonávanie inventarizácie peňažných prostriedkov v účtovnej jednotke
podľa zákona č. 431/2002 Z. z., z 18. 6. 2002. Kontrolnému orgánu bol predložený Záznam o
vykonaní predmetnej inventarizácie pokladne ku dňu 31. 12. 2019 vrátame prílohy.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
9. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva:
Zástupca starostu prešiel do bodu interpelácie poslancov a informoval o liste, ktorý nám bol
zaslaný z obce Haniska vo veci vyhlásenia komunikácie v osade Jakubov Dvor za neverejnú.

Poslanci sa pýtali, či sa to týka vlastníkov z Poľova alebo MČ Košice-Poľov. Žiadajú nás
o stanovisko z dôvodu susediaceho katastrálneho územia. P. Lacko potvrdil, že zisťoval, ale
nás sa to netýka, ani občanov MČ Košice-Poľov. V ďalšom zástupca starostu informoval
o žiadosti, ktorá na MČ bola doručená dňa 17.06.2020 o jednorazovú sociálnu dávku pre
p. Kvetka. Ing. Výrostko uviedol, že aj v minulosti bola poskytnutá sociálna dávka vo forme
dreva a vo forme financií, aby sa peniaze neminuli na iný účel. P. Lacko vyzval
Mgr. Gurbáľovú, aby informovala o tom, čo je nové na MMK. Informovala o sťažnostiach
ohľadom lietania vrtuľníkov. Uviedla, že riešila to už minulý rok. Uviedla, že je zmluva medzi
SR a súkromnou spoločnosťou, kde sú pravidlá, podľa ktorých sa má lietať, no tieto pravidlá
nie sú dodržiavané a lieta sa aj po 22.00 hod. Boli vyhradené dni v týždni, kedy sa lietalo a aj
výška, ktorá sa musela dodržiavať. Mgr. Gurbáľová má plánované stretnutie s p. predsedom
tejto spoločnosti - je to Rakúšan, a bude sa pýtať na čas lietania a iné pravidlá, ktoré boli
v zmluve stanovené a nie sú dodržiavané.
Ďalej p. Lacko informoval, že Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Doming,
s.r.o. proti žalovanému: MČ Košice-Poľov o zaplatenie 16 977,80 € s príslušenstvom a
o vzájomnej žalobe žalovaného o zaplatenie 81 380,16 € rozhodol, že dovolanie žalovaného
odmieta a žalobca má nárok na náhradu trov dovolacieho konania.
Mgr. Gurbáľová informovala, že mestské zastupiteľstvo vyčlenilo ohľadom COVID-19 2,5 mil.
eur a minulo sa k dnešnému dňu 1,8 mil. eur. Zvyšok sa odložil pre prípadnú 2.vlnu. Ak 2.vlna
nebude a tieto peniaze sa ušetria, potom z tých peňazí budú mať aj mestské časti. V ďalšom
informovala o podielových daniach, ktoré nechodia v plnej výške, ale chodia vo výške – 9 %,
preto MČ majú menej príjmov z mesta. Ak do konca roka prídu tieto podielové dane v plnej
výške, aj MMK dá MČ – je to začarovaný kruh.
10. Rôzne:
Mgr. Gurbáľová informovala o akcii Spoznaj behom Poľov, ktorá je plánovaná na 20.08.2020.
Z dôvodu rekonštrukcie kultúrneho domu sa to presunie na ihrisko. Ďalej Mgr. Gurbáľová
uviedla, že je potrebné poďakovať chlapcom za zorganizovanie futbalového turnaja a
poprosila p. Karafu, aby v budúcnosti kontaktoval aj p. Čonku, ktorý je predsedom
futbalového klubu. P. Lacko doplnil, že nevedel, že je potrebné kontaktovať p. Čonku.
Ing. Výrostko doplnil, že to neorganizovala MČ Košice-Poľov, ale chlapci sa rozhodli a
zorganizovali tento turnaj, vykosili si trávu, poupratovali a aj celé to pripravili. P. Lacko
uviedol, že turnaja sa zúčastnilo dosť ľudí a prispel im aj 150,- eur. P. Karafa informoval, že
trénuje chlapcov do 15 rokov, ktorým to ide veľmi dobre a plánuje zorganizovať súťaž, resp.
prípravný zápas Poľov a Malá Ida niekedy na jeseň. P. Lacko poďakoval p. Karafovi za to, že
sa venuje chlapcom a je veľké plus, že rodičia nemusia nosiť svoje deti na tréning do Košíc,
ale majú v Poľove. P. Lacková uviedla, že je potrebné podporiť mládež v našej MČ.
Mgr. Gurbáľová sa opýtala, či sa dodržiava prevádzkový poriadok ihriska a či sa aj platí
za tenis. P. Lacko vysvetlil, že kto chce ísť hrať tenis, musí ísť najprv na MČ vyplatiť a tak sa
dohodne termín a zabezpečí sa natiahnutie sieťky. Ing. Výrostko uviedol, že nemôže to byť
stále otvorené, malo by sa zatvárať a upraviť cenník.
Ing. Výrostko sa opýtal na spotrebu a p. Lacko uviedol, že každý mesiac k 1. sa odpisujú
z hodín aktuálne hodnoty a zapisujú sa do tabuľky za KD, Dom Nádeje a aj ihrisko.
Momentálne na cintoríne je stále 3 m3. Ďalej Ing. Výrostko sa opýtal na vŕbu na cintoríne,
lebo je to život ohrozujúce, p. Lacko informoval, že vypísal žiadosť a pôjde podať na MMK,
ale vŕby sú na majetku mesta. Ak by bolo MČ, bolo by to už dávno vyriešené. Mgr. Gurbáľová

doplnila, že chodia zo životného – ochrancovia prírody a prešetrujú, v akom stave je strom a
podobne.
V ďalšom sa Ing. Výrostko opýtal na KD – ako sme na tom, p. Lacko uviedol, že všetko ide
zatiaľ podľa plánu a nie je žiaden sklz v prácach. Ing. Výrostko sa opýtal, koľko máme už
zaplatené a koľko je potrebné ešte uhradiť a p. Lacko uviedol, že presne ešte nevie. Ing.
Výrostko doplnil, že práce naviac vychádzajú zatiaľ na 33 383,- eur a p. Lacko doplnil, že to
ešte nie je konečné. Ing. Výrostko informoval, že bola podpísaná zmluva práce naviac, tam
v kalkulácii je 990,60 eur a my máme zaplatiť nosník pri vzduchotechnike, to v žiadnom
prípade. Ing. Výrostko poukázal na stierky, že máme vnútorné omietky stien šťukové 731 m2
a pýtal sa, kde to pôjde. P. Lacko poukázal aj na to, že v roku 2004 bol kultúrny dom
zateplený polystyrénom a ten tu nenájdeš, tak tomu nerozumiem a stálo to 900 000,- SK.
Ing. Výrostko poukázal aj na štartovaciu lištu, ktorá mala byť v cene a je to zahrnuté do ceny
naviac, ktorú máme zaplatiť my ako MČ. „To je nemysliteľné“, uviedol Ing. Výrostko, ďalej
uviedol, že práce naviac budú podľa neho do 100 000,- eur čo je veľa. Mgr. Gurbáľová
informovala, že je nejaká rezerva, ak niečo vyskočí, p. Lacko doplnil, že je na to 16 000,- eur,
čo ani z ďaleka nestačí. P. Lacko doplnil, že počítal a mali by sme sa do 70 000,- eur vojsť.
Poslanci sa dohodli na stretnutí so stavebným dozorom, predstaviteľmi firmy a doriešia
nedostatky, p. Lacko dohodne konkrétny termín. Mgr. Gurbáľová ďalej informovala, že
faktúry na telocvičňu budú všetky preplatené.
Ing. Výrostko uviedol, že projekt KD nebol dobre riešený, lebo napr. sanita sa nemení, dvere
a zárubne tiež a to sú práce naviac, p. Lacko doplnil, že kancelársky nábytok tiež nie je
v cene, ale dala sa urobiť cenová ponuka na nový kancelársky nábytok, lebo tento je už starý
a nevyhovujúci a nevyzerá to dobre.
11. Záver:
Zástupca starostu MČ Košice-Poľov Roland Lacko skonštatoval, že program zasadnutia sa
vyčerpal a poďakoval sa všetkým za účasť. Vyhlásil 8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
MČ Košice–Poľov za ukončené.

Roland Lacko
zástupca starostu MČ Košice–Poľov

Zápisnica vyhotovená dňa: 05.08.2020
Zapísala: Ing. Martina Pethöová

Overovatelia zápisnice:
Marek Karafa
Ing. Marek Výrostko

