Miestne zastupiteľstvo v mestskej časti Košice-Poľov

Z á p i s n i c a
z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
v mestskej časti Košice–Poľov,
zo dňa 21.10.2020
Prítomní:
- Roland Lacko
- Mgr. Lucia Gurbáľová, Marek Karafa, Monika Lacková, Ing. Marek Výrostko, Ing. Ivan Forrai
- Kontrolór MČ Košice-Poľov: Ing. Jaroslav Hospodár
- Podpredsedníčka MVK: Mgr. Marianna Čonková
- Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková
Program:
SLÁVNOSTNÁ ČASŤ:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a odovzdanie
novozvolenému starostovi.
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a prevzatie insígnií.
4. Vystúpenie starostu.

osvedčenia

o zvolení

PRACOVNÁ ČASŤ:
5. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice.
6. Schválenie programu pracovnej časti 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ
Košice-Poľov.
7. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie.
8. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca miestneho zastupiteľstva.
9. Voľba predsedov a člena komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov.
10. Poverenie zástupcu starostu.
11. Určenie platu starostu MČ Košice-Poľov.
12. a) Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií Slovenskej
republiky na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.
b) 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.
13. Rôzne.
14. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia:
Rokovanie otvoril zástupca starostu MČ Košice–Poľov Roland Lacko v spoločenskej
miestnosti kultúrneho domu. Privítal všetkých prítomných a a skonštatoval, že rokovanie
miestneho zastupiteľstva je uznášaniaschopné.

2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému
starostovi:
Zástupca starostu vyzval podpredsedníčku miestnej volebnej komisie pani Mgr. Mariannu
Čonkovú, aby informovala prítomných o výsledkoch volieb starostu mestskej časti:
Dňa 03. októbra 2020 sa v súlade s Rozhodnutím predsedu NR SR č.151/2020 a zákonom
č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí.
Miestna volebná komisia v MČ Košice-Poľov vyhotovila zápisnicu o nasledovných
výsledkoch volieb:
V zozname voličov bolo zapísaných 963 osôb.
Na hlasovaní sa zúčastnilo 663 voličov, čo predstavuje 68,85%.
Pre voľby starostu mestskej časti bolo odovzdaných 660 platných hlasovacích lístkov.
Za starostu MČ Košice-Poľov bol zvolený:
Roland Lacko, kandidát bez politickej príslušnosti, ktorému svoj hlas platne odovzdalo 245
voličov.
Ostatným kandidátom na funkciu starostu odovzdali voliči nasledovný počet hlasov:
1. Mgr. Lucia Gurbáľová, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, s počtom
platných hlasov: 241
2. Mgr. Mária Birošová, Strana zelených Slovenska, s počtom platných hlasov: 114
3. Ing. Marek Výrostko, kandidát bez politickej príslušnosti, s počtom platných hlasov:
60
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v mestskej časti Košice-Poľov vo
voľbách do orgánov samosprávy obcí bola podpísaná všetkými členmi miestnej volebnej
komisie dňa 04. októbra 2020 o 00:03 hod.
Pani Mgr.Marianna Čonková odovzdala Rolandovi Lackovi Osvedčenie o zvolení za
starostu MČ Košice-Poľov a v mene miestnej volebnej komisie zaželala novozvolenému
starostovi úspešné vykonávanie funkcie v prospech mestskej časti.
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a prevzatie insígnií :
V súlade s §13 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení Roland Lacko zložil sľub
v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej
funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Po zložení a podpísaní zákonom predpísaného sľubu Mgr. Lucia Gurbáľová odovzdala
insígnie novozvolenému starostovi.
4. Vystúpenie starostu:
Novozvolený starosta MČ Košice-Poľov sa vo svojom príhovore poďakoval za prejavenú
dôveru vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. Uvedomuje si zodpovednosť, ktorá ho
nasledujúce dva roky čaká. Verí, že spolupráca s miestnymi poslancami bude na vysokej
úrovni a spoločnými silami dosiahnu naplnenie ich spoločných cieľov.
5. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
V súlade s §10 a §15 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov starosta určil členov mandátovej komisie v zložení: Mgr. Lucia

Gurbáľová, Monika Lacková, Marek Karafa, do návrhovej komisie stanovil Mgr. Luciu
Gurbáľovú a za overovateľov zápisnice nominoval Moniku Lackovú a Ing. Mareka Výrostka.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
6. Schválenie programu pracovnej časti 9. zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ KošicePoľov:
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
7. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie:
Mandátová komisia v zmysle Čl.2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v MČ
Košice-Poľov preskúmala Zápisnicu miestnej volebnej komisie zo dňa 03.10.2020,
Osvedčenie o zvolení za starostu MČ Košice-Poľov, zloženie sľubu starostu MČ Košice-Poľov
a na základe zistených skutočností osvedčila zvolenie za starostu mestskej časti Košice-Poľov
Rolanda Lacka a jeho ujatie sa funkcie.
Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov
A. zobralo na vedomie
- informáciu predsedníčky Miestnej volebnej komisie MČ Košice-Poľov o výsledku
volieb do orgánov samosprávy MČ Košice-Poľov dňa 03.10.2020.
- Správu mandátovej komisie miestneho zastupiteľstva o overení výsledku volieb na
funkciu starostu MČ Košice-Poľov.
B. konštatovalo,
že, starosta MČ Košice-Poľov zložil zákonom predpísaný sľub bez výhrad a tým sa ujal
svojej funkcie.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
8. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca miestneho zastupiteľstva:
Roland Lacko sa vzdal mandátu poslanca miestneho zastupiteľstva z dôvodu, že funkcia
poslanca je nezlučiteľná s funkciou starostu. V zmysle zákona o podmienkach výkonu
volebného práva, ak zanikol mandát poslanca miestneho zastupiteľstva, nastupuje ako
náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Podľa zápisnice miestnej
volebnej komisie o výsledku volieb v Mestskej časti Košice-Poľov do miestneho zastupiteľstva
konaných dňa 10.11.2018 ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca miestneho
zastupiteľstva nastúpil Ing. Ivan Forrai, ktorého ako kandidáta navrhla koalícia politických
strán a politických hnutí Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, NOVA
a Strana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja.
Ing. Ivan Forrai zložil sľub v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť
svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie
poslanca miestneho zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia
a svedomia.". Následne ho podpísal a prevzal osvedčenie.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0

9. Voľba predsedov komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov:
Miestne zastupiteľstvo v zmysle §10 a §15 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
A. zvolilo za predsedov komisií týchto kandidátov:
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 odvolalo z funkcie predsedu tejto komisie Ing. Mareka Výrostka
Hlasovanie – za:4

proti:0

zdržal sa:1 (Ing.I.Forrai)

B. zvolilo Ing. Ivana Forraia za člena týchto 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 zdržali sa:0
10. Poverenie zástupcu starostu:
V zmysle §13b zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a §15a zákona č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov starosta
poveril svojim zastupovaním poslanca Ing. Mareka Výrostka v rozsahu určenom v písomnom
poverení.
Miestne zastupiteľstvo zobralo túto informáciu na vedomie.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
11. Návrh na určenie platu starostu MČ Košice-Poľov:
Miestne zastupiteľstvo v súlade s §11 ods.4 písm.i) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov určilo plat starostovi MČ Košice-Poľov podľa §3 ods.1
zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 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 sľubu.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0

12. Prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií Slovenskej republiky na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku
2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 chce vláda Slovenskej
republiky kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc
na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené
uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 budú poskytnuté bezúročné
návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych
pôsobností. Predloženie žiadosti o NFV je možné do 31. októbra 2020. Poskytnuté peňažné
prostriedky je možné použiť do 31. decembra 2020. Doba splácania je stanovená formou
ročných splátok počas štyroch rokov; prvá splátka bude v roku 2024 a posledná splátka
v roku 2027.
Kontrolór MČ Košice-Poľov vo svojom stanovisku odporučil miestnemu zastupiteľstvu
úver schváliť.
Miestne zastupiteľstvo zobralo 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 a následne schválilo prijatie
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 zdržali sa:0
13. Rôzne:
Viceprimátorka Mgr. Lucia Gurbáľová informovala, že Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na
svojom zasadnutí dňa 20.10.2020 schválilo 5.zmenu programového rozpočtu na rok 2020,
kde účelové finančné prostriedky pre MČ Košice-Poľov zostávajú vo výške 40 000,- €. Ďalej
mestské zastupiteľstvo schválilo s účinnosťou od 01.11.2020 do 31.12.2020 príspevok vo
výške 1,- € na jeden obed pre dôchodcu, ktorého dôchodok nepresiahne sumu 450,-€ a
s účinnosťou od 01.01.2021 príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 1,20 € na jeden
obed pre dôchodcu, ktorého dôchodok nepresiahne výšku 475,-€.
14. Záver:
Starosta MČ Košice-Poľov Roland Lacko uviedol, že program 9. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa poslancom za ich účasť a vyhlásil 9. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov za ukončené.

Roland Lacko
starosta MČ Košice–Poľov
Zápisnica vyhotovená dňa: 04.11.2020
Zapísala: Ing. Marcela Vojtašková

Overovatelia zápisnice:
Ing. Marek Výrostko
Monika Lacková

