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Ustanovujúce zasadnutie nového vedenia Poľova 

Po doplňujúcich voľbách na starostu MČ (3.10. 
2020) sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. Vedenie Poľova má 
tak od 21. októbra 2020 nové zloženie.  
Starosta mestskej časti : Roland Lacko 
Zástupca starostu: Ing. Marek Výrostko 
Do radov poslancov zasadol náhradník na uvoľ-
nený mandát  Ing. Ivan Forrai.  
Funkciu predsedu Komisie finančnej, správy 
majetku a podnikateľských aktivít po Rolandovi 
Lackovi prevzal Marek Výrostko a za predsedu 
Komisie pre výstavbu, územné plánovanie a 
životné prostredie bol zvolený Ivan Forrai. V 
ostatných komisiách na postoch predsedov k 
zmenám nedošlo a stále platí, že všetci poslanci 
sú členmi všetkých komisií.  

Ustanovujúce zastupiteľstvo sa konalo v zmysle 
opatrení a pravidiel pandémie COVID-19,  pre 
ktoré sa v danom čase na zasadnutí mohli zú-
častniť len osoby, ktorým táto povinnosť vyplý-
va zo zákona. Nové vedenie si stihlo v zmysle 
pravidiel urobiť spoločnú fotku bez rúšok a aj 
keď táto schôdza prebehla neštandardne bez 
verejnosti a podpory publika, jej slávnostný 
charakter a program nepochybne odštartovali 
ďalšiu novú etapu v dejinách Poľova.  
Želáme vedeniu v novom zložení veľa síl a tr-
pezlivosti nielen k úspešnému zvládnutiu týchto 
ťažkých časov, ale i k tomu, aby druhú polovicu 
volebného obdobia naplnili správnymi rozhod-
nutiami a dobrými činmi pre Poľovčanov.  

 -rr-  

Milí Poľovčania,  
želáme vám príjemné prežitie Vianoc  

v kruhu najbližších,  
a hlavne v zdraví a v pokoji, 

 a  všetko najlepšie v novom roku 2021. 

Starosta a poslanci  
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Riaditeľka MŠ v Poľove pani Daniela On-
drejová nenechala nič na náhodu. I keď 
sa naša škôlka aktuálne na Covid semafo-
re nachádzala v tom čase  v zelenej far-
be, jej vedenie prijalo opatrenia nad rá-
mec tých, ktoré boli odporúčané. Peda-
gogickí zamestnanci nosili rúška aj medzi 
deťmi – pre prípad, že by sa u niekoho 
prejavili príznaky ochorenia.  
Všetci rodičia obdržali dotazníky 
o cestovateľských anamnézach a účasti 
detí na hromadných podujatiach. Rodičia 
takisto podpisovali čestné vyhlásenie, že 
ich dieťa neprejavuje známky ochorenia.  
Vstup do budovy škôlky je možný len 
s rúškom, pri vstupe je povinná dezinfek-
cia rúk. Deti majú uteráky v skrinkách, 
používajú sa jednorazové papierové 
utierky. Poháre sú označené značkami, 

každé dieťa má svoj vlastný.  
O súčasnej situácii sa s deťmi veľa roz-
právajú, vysvetľujú pravidlá. Podľa slov 
riaditeľky sa k tomu stavajú zodpovedne. 
„Deti sú veľmi tvárne bytosti, na rozdiel 
od nás, dospelých. My sme si na rúška 
ťažko zvykali, ale deti s tým nemali prob-
lém,“ povedala pani riaditeľka Ondrejo-
vá.   
MŠ si na základe pokynov Ministerstva 
zdravotníctva ešte v júni vypracovala 
dodatok k prevádzkovému poriadku. 
Zahrňuje všetky opatrenia v prípade tejto 
i inej pandémie. Príkladom z týchto pra-
vidiel je pravidelná dezinfekcia priesto-
rov šatne po ôsmej hodine ráno 
a o druhej poobede.  
I keď bolo špeciálnych opatrení viac ako 
dosť, začiatok školského roka prebehol 

bez problémov – deti sa do škôlky tešili 
a rodičom odľahlo, že môžu spokojne 
chodiť do práce.  
Kolektív MŠ i my všetci veríme, že nový 
rok zaženie hrozbu koronavírusu a prina-
vráti našim deťom v škôlke normálny 
život bez opatrení.  

Barbora Výrostková 

September a otvorenie školského roka v našej Materskej škole 

Príhovor starostu Mestskej časti Košice - Poľov 

Vážení spoluobčania, 

pred nami sú vianočné sviatky, 

počas ktorých si želáme pokoj, 

radosť, rodinnú pohodu. V tomto 

roku si o čosi viac uvedomujeme 

dôležitosť zdravia a neistú možnosť 

tráviť chvíle so svojimi blízkymi a 

priateľmi. Keďže sa blíži aj koniec 

roka 2020, dovoľte mi, aby som v 

krátkosti bilancoval. Ďakujem Vám 

za priazeň a Váš hlas v komunálnych voľbách. Teší ma početná 

volebná účasť mládeže, ktorej záleží na rozvoji našej mestskej 

časti. Taktiež ďakujem aj všetkým protikandidátom za slušnú a 

korektnú predvolebnú kampaň. Ďakujem za spoluprácu všet-

kým poslancom a zamestnancom miestneho úradu, s ktorými 

verím, že budem pokračovať v projektoch, ktoré sme začali 

spolu s nebohým starostom Ladislavom Bradom. Začiatok ná-

stupu do funkcie bol veľmi ťažký, ale za pomoci poslancov, 

pracovníkov Miestneho úradu a v neposlednom rade aj obča-

nov zvládame realizáciu už rozbehnutých projektov, medzi 

ktoré patrí dokončenie rekonštrukcie sociálnych priestorov na 

ihrisku, obnova kultúrneho domu, či neľahká organizácia a 

realizácia celoplošného testovania. Touto cestou by som chcel 

poďakovať všetkým dobrovoľníkom, zdravotníkom, príslušní-

kom policajného zboru a ozbrojených síl, ktorí ho pripravili. 

Volebný výsledok je  pre mňa veľkým záväzkom a zároveň vý-

zvou, aby sme v nasledujúcich dvoch rokoch naplnili očakáva-

nia a postupne plnili ciele, ktoré sme si dali. Budem pracovať 

svedomito, zodpovedne a v záujme nás všetkých. Na záver mi 

dovoľte Vám popriať, aby sa naplnili Vaše túžby, nech ste zdra-

ví Vy aj Vaši najbližší a blížiaci sa Nový rok 2021 nech je pre nás 

všetkých lepším, zdravším a pokojnejším ako rok 2020. 

Roland Lacko, starosta 

Užitočné informácie pre seniorov 

Automatické uplatnenie úľavy pri dani z nehnuteľností 
Od 1. januára 2021 vstúpi do platnosti novela zákona, ktorá ustano-
vuje automatické uplatnenie zníženia pri dani z nehnuteľností na 
základe veku. Tento užitočný zákon bol schválený aj vďaka osobnej 
iniciatíve primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka. Text predklada-
nej novely zákona vznikol, aj s veľkým prispením odborníkov na finan-
cie a právo, na Magistráte mesta Košice.  
Doteraz bolo podľa zákona potrebné o zníženie alebo odpustenie 
dane požiadať a platilo, že bez podania priznania nárok na zľavu zani-
kol. V praxi to znamenalo, že daňovník, ktorému taký nárok vznikol, si 
musel uplatniť zníženie podaním priznania k dani z nehnuteľnosti 
spolu s prílohou na zníženie v termíne najneskôr v lehote do 31. janu-
ára príslušného zdaňovacieho obdobia. V opačnom prípade mu nárok 
na zľavu za príslušné zdaňovacie obdobie zanikol. Napriek tomu, že 
mesto aj médiá  informovali o tejto skutočnosti, našlo sa v metropole 
východu tento rok zhruba 800 seniorov, ktorí nepožiadali o zníženie 

na dani z nehnuteľností. Aj to bol dôvod, prečo mesto Košice iniciatív-
ne vstúpilo do tvorby zákona, aby žiaden senior nebol diskriminovaný 
iba preto, že o tom nevedel alebo zabudol požiadať o úľavu na dani.  
Ako postupovať pri uplatnení iných úľav 
Mesto Košice však poskytuje na základe VZN č. 132 o miestnych da-
niach v znení neskorších predpisov aj úľavy na dani z pozemkov, kto-
rých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 70 rokov v prípade, že tie 
slúžia výhradne na ich osobnú potrebu. 
V tomto prípade si však daňovník na rozdiel od dane zo stavieb na 
bývanie a dane z bytov musí nárok na zníženie na dani uplatniť tak 
ako doteraz v priznaní k dani z nehnuteľnosti alebo v čiastkovom 
priznaní k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 najneskôr do 31. januára 
2021. V ňom si daňovník určí, ktoré pozemky slúžia výhradne na jeho 
osobnú potrebu. Daňovník si uplatní zníženie na pozemky len raz, na 
ďalšie zdaňovacie obdobie ho už správca dane poskytne automaticky. 

Lucia Gurbáľová 
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Leto v znamení uvoľnených opatrení  
Napriek tomu, že uplynulý rok priniesol mnohé obmedzenia pre spoločenský život a organizovanie športových a kultúrnych 

podujatí, predsa len leto prinieslo pár pekných akcií i v Poľove.  

20. augusta 2020 sa v našej mestskej časti uskutočnil  beh s 

názvom Spoznaj behom Poľov. Spoločne s Active Life sme opäť 

pripravili unikátnu trasu pre vyše 150 štartujúcich bežcov, kto-

rých v cieli čakalo príjemné občerstvenie. Samozrejme, nechý-

bala tradičná tombola. Tentokrát sme kvôli rekonštrukcii kul-

túrneho domu štart presunuli na ihrisko a zdá sa, že toto mies-

to športu svedčí viac, lebo si to účastníci maximálne pochvaľo-

vali . Priestranná trávnatá plocha poskytla komfort pri registrá-

cii, pre rozcvičku aj pre samotný štart a k využitiu boli aj zreno-

vované toalety v budove telocvične, takže sme sa o domácich 

aj o hostí postarali so všetkou  serióznosťou. Aj tretí ročník bol 

vydarený a hovorí sa, že keď sa niečo udeje trikrát, stáva sa to 

tradíciou. Veríme, že o rok znova prídeme povzbudzovať bež-

cov z Poľova, z Košíc i okolia a opäť si užijeme tú výnimočnú 

atmosféru z radosti a nadšenia z najprirodzenejšej fyzickej 

aktivity - z behu.  

Spoznaj behom Poľov úspešný už po tretíkrát 

V parku hrali nadaní hudobníci zoskupenia Luvenum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deväť mladých hudobníkov Poľovčania privítali potleskom. 

Koncert si prišli vypočuť všetky generácie, v parku sa zišlo viac 

ako sto ľudí. Lavičky nestačili, niektorí si doniesli deky a sedeli 

v tráve. Romantická atmosféra bola skutočným spríjemnením 

letných dní, koncertu prialo i počasie a teplý večer po zotmení. 

Diváci si mali možnosť vypočuť sakrálne skladby, ale i skladby z 

filmovej či ľudovej tvorby. Koncert Luvenum otvorilo Ódou na 

radosť, nechýbalo ani všetkým známe Hallelujah, a zaznel na-

príklad i soundtrack filmu Piráti z Karibiku. Flauty, husle, kláve-

sy zneli v ladnom súzvuku, ktorému kontrovali horiace sviece. 

Hrali: Daniela Huljáková, Miriam Gurbáľová, Filip Gurbáľ, Kata-

rína Pirošková, Ivan Forrai, Juliana Lacková, Roland Lacko, Šte-

fánia Glaubicová. Dirigoval: Michal Balogh. Luvenum pôsobí 

v našej obci už trinásť rokov a je súčasťou miestneho kultúrne-

ho a umeleckého života. Od roku 2007 hrajú „Bohu na slávu 

a nám na radosť.“  A robia to veľmi dobre.  

Odpustová slávnosť sv. Michala v našej farnosti 

V poslednej chvíli pred sprísnenými opatreniami na začiatku druhej vlny 

pandémie - 27. septembra 2020 sme stihli prežiť tradičnú odpustovú sláv-

nosť v našom kostole. Po tom, čo veriaci nemohli sláviť obrady Veľkej noci, 

bola účasť na bohoslužbe s krásnymi spevmi a vznešenou hudbou obzvlášť 

žiadaným zážitkom. Spevácky zbor sv. Michala svoje skladby v tento deň 

mimoriadne precítil. V speve zboru bolo cítiť silu spoločenstva, ktoré spolu 

prežíva radostné i bolestné situácie v rodinách jej členov. I preto mala od-

pustová omša v tomto roku výnimočnú duchovnú atmosféru.  

-bv- 

-lg- 

-lg- 



POĽOVČAN - občasník mestskej časti Košice - Poľov. Vydáva MČ Košice - Poľov, Dolina 2, 040 15, Košice - Poľov, www.mcpolov.sk. 
Redakcia: Lucia Gurbáľová (-lg-), Barbora Výrostková (-bv-), Roland Lacko, Monika Lacková, Marek Karafa, Marek Výrostko, Ivan Forrai.   
IČO vydavateľa: 00 691 062, EV 5643/18, ISSN 1339-9160. Nepredajné! 

Prevzaté, upravené z internetu 

Zo zákazu vychádzania platia nasledujúce výnimky: 
 
 cestovanie zakázané nie je, treba však zvážiť jeho nevyhnutnosť, odporúča sa uprednostniť prostriedky diaľkovej komu-

nikácie 
 zo zákazu sú vyňaté aj stretávania medzi dvoma domácnosťami, je potrebné si zvážiť, s ktorou inou domácnosťou sa 

vytvorí tzv. bublina, so žiadnou inou domácnosťou by sa nemalo stretávať 
 povolená je cesta v nevyhnutnom rozsahu s cieľom zaobstarania nevyhnutných životných potrieb - potravín, liekov, 

zdravotníckych prostriedkov, hygienického a drogériového tovaru, krmiva a ďalších potrieb pre zvieratá, 
 povolená je cesta do zamestnania či výkonu podnikateľskej a obdobnej činnosti, pričom sa odporúča v maximálnej mož-

nej miere využívať možnosti práce z domu, 
 povolená je tiež cesta na doplnenie pohonných látok, tlačovín, novín 
 povolená je cesta do očnej optiky, poisťovne, banky, prípadne servisu bicyklov s tým, že by malo ísť o najbližšiu možnú 

prevádzku či predajňu 
 povolená je aj cesta na výdajné miesto internetových a iných obchodov 
 platí takisto výnimka na cesty do zdravotníckych zariadení s cieľom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, cesta do lekár-

ne či testovania na nový koronavírus 
 výnimka zo zákazu vychádzania platí aj v prípade individuálneho športu a pobytu v prírode, lyžiarske strediská budú 

môcť byť otvorené aj počas zákazu vychádzania, dôvodom je povolenie pre individuálne športy v exteriéri 
 výnimku zo zákazu majú aj sväté omše, o tom, či v danom regióne budú môcť byť kostoly otvorené a koľko v nich môže 

byť ľudí, rozhodnú regionálni hygienici 
 výnimka platí aj na cestu do zariadenia na rekreačné účely, takto môžu cestovať členovia maximálne dvoch domácností, 

ktorí vytvoria tzv. bublinu najbližších príbuzných a priateľov 
 výnimku zo zákazu má aj cesta na krst, sobáš, pohreb 
 povolené je tiež vycestovať v prípade zabezpečenia starostlivosti o blízku osobu 
 povolená je cesta s dieťaťom za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom 
 výnimka sa taktiež vzťahuje na cestu s cieľom kúpy živého vianočného stromčeka a rýb v exteriéri 

Doslovný preklad slova lockdown je karanténa, uzamknutie, zákaz vychádzania alebo zákaz opustenia určitej oblasti. Obme-

dzenie voľného pohybu a možnosti stretávania sa ľudí za účelom spomalenia nákazy komunitným šírením.   

Čo je LOCKDOWN a ako nás ovplyvní počas nasledujúcich dní 

Aj Slovensko bude počas týchto Vianoc aj Troch kráľov uzamknuté, aby spomalilo rýchlo sa šíriaci koronavírus. Lockdown sa u 

nás začal v sobotu 19. decembra od 5.00 h ráno, keď sa zavreli všetky obchody s výnimkou tých, ktoré predávajú nevyhnutný 

tovar - potraviny, drogériu, lieky. Lockdown potrvá do 10. januára 2021.  

Bublina dvoch domácností 

Domácnosti si môžu vytvoriť bublinu s jednou inou domácnosťou, s ktorou sa môžu stretávať aj počas zákazu vychádzania. Len 

dve, nie viac a musia to byť tie isté domácnosti počas celého trvania lockdownu. Takisto bude možné presunúť sa do niektoré-

ho rekreačného zariadenia (chaty, apartmány, hotely), ale tam môžu byť len ľudia z vytvorenej bubliny. Ak je napríklad jednou 

bublinou pár, kde jeden aj druhý partner majú svoju rodinu, tak si musia vybrať, s ktorou vytvoria dvojičku. 

Desatoro bezpečných Vianoc 

Ži v bubline – malej skupine rodiny alebo blízkych priateľov. 

Dodržuj izoláciu – pred stretnutím s blízkymi dodržuj aspoň 7-dňovú izoláciu, ak je to možné, nechaj sa otestovať. 

Nos stále rúško. 

Vyhýbaj sa blízkemu kontaktu. 

Používaj viac telefón. 

Separuj sa od ľudí. 

Dodržiavaj hygienu - umývanie rúk, dezinfekcia, pravidelné vetranie a pri stretnutiach mimo bubliny nepodávaj ruky. 

Buď aktívny – napríklad prechádzka v prírode. 

Izoluj sa pri príznakoch. 

Informuj blízkych – ak sa objavia príznaky alebo ak sa infekcia koronavírusom potvrdí, je potrebné o tom informovať všetky 

blízke kontakty v posledných dňoch. 


