
Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 82/2020 

z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 21.10.2020 

 

Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov podľa §10 a §15 zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

- mandátovú komisiu:  Mgr. Lucia Gurbáľová, Monika Lacková, Marek Karafa 

- návrhovú komisiu:  Mgr. Lucia Gurbáľová 

- overovateľov zápisnice: Monika Lacková, Ing. Marek Výrostko  

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 22.10.2020 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 83/2020 

z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 21.10.2020 

 

Schválenie zverejneného programu 9. zasadnutia MZ v MČ Košice-Poľov 

 

Miestne zastupiteľstvo v 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 pracovnej časti 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva v MČ 
Košice-Poľov. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 22.10.2020 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 84/2020 

z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 21.10.2020 

 

Správa mandátovej komisie 

 

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

A. berie na vedomie 
1. informáciu predsedníčky Miestnej volebnej komisie MČ Košice-Poľov o výsledku volieb do 

orgánov samosprávy MČ Košice-Poľov dňa 03.10.2020. 
2. Správu mandátovej komisie miestneho zastupiteľstva o overení výsledkov volieb na funkciu 

starostu MČ Košice-Poľov. 
 

B. konštatuje, 
že starosta MČ Košice-Poľov zložil zákonom predpísaný sľub bez výhrad a tým sa ujal svojej 
funkcie. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 22.10.2020 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 85/2020 

z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 21.10.2020 

 

Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca miestneho 
zastupiteľstva MČ Košice-Poľov 

 

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov podľa §25 ods.1 a 2 zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

A. berie na vedomie 

1. zánik mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov Rolanda Lacka z dôvodu 
vzdania sa mandátu poslanca pre nezlučiteľnosť funkcií starostu a poslanca miestneho 
zastupiteľstva 

2. nastúpenie Ing. Ivana Forraia ako náhradníka na uprázdnený mandát poslanca miestneho 
zastupiteľstva 

B. konštatuje 

zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca miestneho zastupiteľstva Ing. Ivana Forraia 
bez výhrad 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 22.10.2020 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 86/2020 

z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 21.10.2020 

 

Voľba predsedov a člena komisií miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov 

 

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov podľa §10 a §15 zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §7 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste 
Košice v znení zmien a doplnkov 

 

A. volí 

za predsedov komisií miestneho zastupiteľstva 

a) Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských aktivít – Ing. Marek Výrostko 

 

                   Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 1 (Ing.M.Výrostko) 

 

b) Komisia pre verejný poriadok a prešetrovanie sťažností – Ing. Marek Výrostko 

 

                   Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 1 (Ing.M.Výrostko) 

 

c) Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie – Ing. Ivan Forrai 

    a zároveň odvoláva Ing. Mareka Výrostka z funkcie predsedu komisie 

 

      Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 1 (Ing.I.Forrai) 

 

 



B. volí 

Ing. Ivana Forraia za člena komisií miestneho zastupiteľstva 

a) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
b) Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských aktivít 
c) Komisia pre kultúru a vzdelávanie 
d) Komisia pre mládež, seniorov, a sociálne služby 
e) Komisia pre šport a voľnočasové aktivity 
f) Komisia pre verejný poriadok a prešetrovanie sťažností 

 

      Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 22.10.2020 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 87/2020 

z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 21.10.2020 

 

Poverenie zastupovaním starostu 

 

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov podľa §13b zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §15a zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice 
v znení neskorších predpisov 

berie na vedomie 

informáciu, že starosta MČ Košice-Poľov poveruje poslanca Ing. Mareka Výrostka 
zastupovaním starostu MČ Košice-Poľov v rozsahu určenom v písomnom poverení. 

 

                       Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 22.10.2020 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 88/2020 

z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 21.10.2020 

 

Určenie platu starostu MČ Košice-Poľov 

 

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov podľa §11 ods.4 písm.i) zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa §14 ods.3 písm.j) zákona SNR 
č.401/1990 Zb. o meste Košice a v zmysle zákona NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

určuje 

plat starostovi MČ Košice-Poľov podľa §3 ods.1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest s následnou valorizáciou podľa 
vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky s účinnosťou odo dňa zloženia 
predpísaného sľubu. 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 22.10.2020 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 89/2020 

z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 21.10.2020 

 

Prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií Slovenskej 
republiky na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb 

 

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov podľa §11 ods.4 písm.b) zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §14 ods.3 písm.e) zákona SNR 
č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami 
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

A. berie na vedomie 

stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k prijatiu návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva 
financií Slovenskej republiky na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 
2020 

B. schvaľuje 

prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií Slovenskej republiky maximálne 
do výšky 8 822,-€ na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 22.10.2020 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 


