
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 90/2020 

z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 21.12.2020 

 

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: Ing. Ivan Forrai, Monika Lacková 

- zapisovateľku:  Ing. Martina Pethöová 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 22.12.2020 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 91/2020 

z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 21.12.2020 

 

Schválenie zverejneného programu 10. 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 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 22.12.2020 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 92/2020 

z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 21.12.2020 

 

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 

kontrolu plnenia uznesení z 9. zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov, ktoré sa konalo dňa 
21.10.2020 s konštatovaním, že prijaté uznesenia boli splnené. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 22.12.2020 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 93/2020 

z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 21.12.2020 

 

Informácia starostu MČ Košice-Poľov o svojej činnosti 

 

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 činnosti starostu MČ Košice-Poľov od 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ 
Košice-Poľov. 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 22.12.2020 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 94/2020 

z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 21.12.2020 

 

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky MČ Košice-Poľov za 
rok 2019 a správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 

 

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 nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky MČ Košice-Poľov za rok 2019 a správu 
k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe zostavenej za rok 2019. 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 22.12.2020 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 95/2020 

z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 21.12.2020 

 

Výročná správa MČ Košice-Poľov 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 

výročnú správu MČ Košice-Poľov za rok 2019. 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 22.12.2020 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 96/2020 

z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 21.12.2020 

 

Rozpočet MČ Košice-Poľov na roky 2021 - 2023 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa §11 ods.4 písm. b) zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §14 ods.3 písm. d) zákona SNR č.401/1990 
Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov 

A. berie na vedomie 
odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k návrhu rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 
2021 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023. 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

B. schvaľuje 
rozpočet MČ Košice-Poľov na rok 2021 
 
Príjmy celkom:  364 090,- € 
Výdavky celkom:  364 090,- € 
Rozdiel:               0,- € 
 
Bežný rozpočet: 
Príjmy:    204 693,- € 
Výdavky:   196 490,- € 
Rozdiel:        8 203,- € 
 
Kapitálový rozpočet: 
Príjmy:    124 397,- € 
Výdavky:   155 600,- € 
Rozdiel – schodok:  - 31 203,- € 
 



Finančné operácie: 
Príjmy:    35 000,- € 
Výdavky:   12  000,- € 
Rozdiel – prebytok:  23 000,- € 
 

                                             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

C. berie na vedomie 

rozpočet MČ Košice-Poľov na roky 2022 a 2023 

 

    Rok 2022   Rok 2023 

Príjmy celkom:  208 787,- €   212 963,- € 

Výdavky celkom:  200 420,- €   204 428,- € 

Rozdiel:       8 367,- €        8 535,- € 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 22.12.2020 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 97/2020 

z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 21.12.2020 

 

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na I. polrok 2021 

 

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 

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na I. polrok 2021 podľa predloženého 
návrhu a zároveň poveruje kontrolóra MČ Košice-Poľov vykonaním týchto kontrol. 
 
            Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 22.12.2020 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 98/2020 

z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 21.12.2020 

 

Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra MČ Košice-Poľov za II. polrok 2020 

 

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 o výsledkoch kontroly kontrolóra MČ Košice-Poľov za II. polrok 2020. 
 
            Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 22.12.2020 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 99/2020 

z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 21.12.2020 

 

Stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k prijatiu Municipálneho úveru - 
Univerzál 

 

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 

stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k prijatiu Municipálneho úveru – Univerzál. 

 

               Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 22.12.2020 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 100/2020 

z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 21.12.2020 

 

Prijatie Municipálneho úveru - Univerzál 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa §11 ods.4 písm. b) zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §10 ods.3 písm. g) zákona SNR č.401/1990 
Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov 

schvaľuje 

prijatie Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej len „úver“) vo výške 35 000,- EUR 
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, 
Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri 
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok 
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

Miestne zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného 
prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že mestská časť vyčerpala ku dňu 
vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov 
ako je bankou novostanovená výška úveru, mestská časť je oprávnená uhradiť rozdiel medzi 
pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárneho roka. V prípade, 
ak mestská časť neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, miestne 
zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, 
a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

 

               Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 22.12.2020 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 101/2020 

z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 21.12.2020 

 

Vyplatenie odmien poslancom MZ MČ Košice-Poľov za II. polrok 2020 

 

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 

vyplatenie odmien poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov za II. polrok 2020 
podľa predloženého návrhu. 
 
            Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 22.12.2020 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 102/2020 

z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 21.12.2020 

 

Návrh overovacej štúdie pre lokalitu Sady 

 

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 

nesúhlasí 

s poskytnutím súčinnosti na príprave územno-plánovacej dokumentácie a s predloženým 
návrhom overovacej štúdie pre lokalitu Sady. 

 

               Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 22.12.2020 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 


