Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Poľov

Z á p i s n i c a
z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice–Poľov,
zo dňa 21.12.2020

Prítomní:
- Starosta MČ Košice–Poľov: Roland Lacko
- Poslanci miestneho zastupiteľstva: Ing. Marek Výrostko, Mgr. Lucia Gurbáľová, Monika
Lacková, Marek Karafa, Ing. Ivan Forrai
- 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 miestneho zastupiteľstva.
5. Informácia starostu MČ Košice-Poľov o svojej činnosti.
6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky MČ Košice-Poľov za rok 2019 a
k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe.
7. Výročná správa MČ Košice-Poľov za rok 2019.
8. a) Odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k návrhu rozpočtu MČ Košice-Poľov
na rok 2021.
b) Návrh rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2021.
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na I. polrok 2021.
10. Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra MČ Košice-Poľov za II. polrok 2020.
11. a) Stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k prijatiu Municipálneho úveru – Univerzál.
b) Návrh na prijatie Municipálneho úveru – Univerzál.
12. Návrh odmien poslancom MZ za II. polrok 2020 podľa Zásad odmeňovania poslancov
MČ Košice-Poľov.
13. Stanovisko k súčinnosti na príprave územno-plánovacej dokumentácie a k návrhu
overovacej štúdie pre lokalitu Sady.
14. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.
15. Rôzne.
16. Záver.

1. Otvorenie rokovania:
Rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov otvoril starosta 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 starosta určil Ing. Mareka Výrostka. Za overovateľov zápisnice 10.
rokovania MZ MČ Košice-Poľov starosta stanovil Ing. Ivana Forraia a Moniku Lackovú,
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:
Starosta skonštatoval, že uznesenia z 9. zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov, konaného dňa
21.10.2020 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. Informácia starostu MČ Košice-Poľov o svojej činnosti:
Starosta informoval o celoplošnom testovaní, ktoré sa uskutočnilo v októbri na ihrisku.
V ďalšom informoval o mimoriadnom stretnutí Rady starostov ohľadom zlučovania
mestských častí. Starosta uviedol, že bol na stretnutí RZMK, ktoré bolo 09.12.2020. Riešila
sa príprava Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja
v programovom období 2021 – 2027. V ďalšom starosta informoval, že dňa 09.12.2020 bol
skolaudovaný kultúrny dom. Starosta uviedol, že bola vyprázdnená žumpa na ihrisku –
25 m3, nakoľko bola kontrola - Inšpekcia zo životného prostredia a do 04/2021 je potrebné
vykonať skúšku tesnosti žumpy, v opačnom prípade nebude možné areál ihriska používať.
Starosta informoval o prijatí návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií
Slovenskej republiky vo výške 8 822,-€ na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020, ktoré nám boli poukázané na bankový účet.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
6. Správa nezávislého audítora
Starosta informoval o zrealizovanom audite. Audítor v správe z auditu uviedol, že účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti Košice-Poľov.
Audítor uviedol, že informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú
v súlade s účtovnou závierkou za daný rok a výročná správa obsahuje informácie podľa
zákona o účtovníctve. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek
zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení
neskorších predpisov audítor skonštatoval, že Mestská časť Košice-Poľov konala v súlade
s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0

7. Výročná správa Mestskej časti Košice-Poľov za rok 2019
Starosta v ďalšom bode dal slovo p. ekonómke, ktorá informovala o výročnej správe a
uviedla, že základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet
na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021. Mestská časť Košice-Poľov v roku 2019
nezostavovala programový rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7, zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mestskej časti Košice-Poľov na rok 2019
bol zostavený ako vyrovnaný a schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 19.12.2018,
uznesením č. 18/2018. Všetky úpravy rozpočtu boli vykonané v rámci rozpočtových
opatrení. Prebytok hospodárenia, ako rozdiel medzi bežnými príjmami a výdavkami bol
vo výške 1 642,29 Eur. Prebytok hospodárenia, ako rozdiel medzi kapitálovými príjmami a
výdavkami bol vo výške 3,30 Eur. Miestne zastupiteľstvo schválilo presun prebytku
hospodárenia vo výške 1 642,29 Eur do rezervného fondu mestskej časti.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
8. a) Odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k návrhu rozpočtu MČ Košice-Poľov na
rok 2021:
Starosta ospravedlnil kontrolóra MČ Košice-Poľov a uviedol, že návrh viacročného
rozpočtu MČ Košice-Poľov na roky 2022 – 2023 a návrh rozpočtu MČ na rok 2021 je
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 564/2004 Z.z.
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade
so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi MČ ako rozpočet vyrovnaný
s rozpočtovými príjmami a výdavkami v čiastke 364 090,- Eur. Kontrolór odporúča
miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice-Poľov schváliť predložený návrh ročného rozpočtu
na rok 2021 a zobrať na vedomie predložený návrh viacročného rozpočtu na roky 2022 a
2023.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
b) Návrh rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2021:
Starosta uviedol, že každý z poslancov obdržal návrh rozpočtu a mal možnosť si pozrieť
jednotlivé položky v rozpočte. Ing. Výrostko uviedol, že najvyššia položka vo výdavkoch sú
mzdy a preto navrhol do budúcnosti urobiť reorganizáciu a riešiť to s poslancami
na finančnej komisii. Mgr. Gurbáľová uviedla, že je potrebné vyčísliť náklady na jedného
administratívneho zamestnanca a tak zvolať finančnú komisiu.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na I. polrok 2021:
Starosta v ďalšom bode uviedol plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021:
-Kontrola účelu použitia rozpočtových prostriedkov MČ na úseku tovarov a služieb v roku
2020,

- Kontrola vzatia do evidencie majetku nadobudnutého MČ v roku 2019 a 2020,
- Kontrola vykonania inventarizácie finančných prostriedkov, záväzkov a pohľadávok
k 31.12.2020.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
10. Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra MČ Košice-Poľov za II. polrok 2020:
Starosta informoval o správe kontrolóra za II. polrok 2020. Kontrolná činnosť kontrolóra
MČ Košice-Poľov bola vykonávaná ako plánovaná na základe schváleného Plánu
kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov samostatne na II. polrok 2020. Z kontrol
podľa schváleného plánu boli vykonané tieto kontroly:
- finančné kontroly, cieľom bolo skontrolovať účel použitia rozpočtových prostriedkov MČ
v hotovostnom a bezhotovostnom platobnom styku. Boli skontrolované faktúry
so všetkými prílohami, výdavkové doklady v hotovosti z pokladne MČ, ktoré boli riadne
hradené z rozpočtu mestskej časti v sledovanom období. Boli skontrolované všetky
povinne zverejnené zmluvy uzavreté štatutárom MČ Košice-Poľov v roku 2019. Všetky
zmluvy boli zverejnené v časovom limite stanovené § 5a, cit. zákona, takže sú platné a
vykonateľné.
Vykonaná bola aj kontrola, ktorej cieľom bolo skontrolovať splnenie uznesení prijatých
MZ v období od 01.01.2019 do 30.06.2020. Všetky úlohy, ktoré vyplynuli zo schválených
uznesení v sledovanom období boli splnené v plnom rozsahu. Ich plnenie bolo
odkonzultované so zamestnancami MČ aj so starostom. Vykonanými kontrolami neboli
zistené žiadne nedostatky.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
11. a) Stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k prijatiu Municipálneho úveru – Univerzál:
Starosta prečítal stanovisko kontrolóra, ktorý uviedol, že vzhľadom k tomu, že úhrada
návratných zdrojov financovania je zabezpečená financovaním Investičných projektov
samospráv z fondov EÚ a ŠR SR, plnenie z predmetnej žiadosti o návratné zdroje
financovania nezaťaží významne programový rozpočet mestskej časti. Okrem toho sú
splnené obidve zákonné podmienky uvedené v písm. a) a b) ods. 6 § 17 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov a preto kontrolór odporúča MZ MČ Košice-Poľov úver vo výške 35 000,- €
schváliť.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
b) Návrh na prijatie Municipálneho úveru - Univerzál:
Starosta informoval o Municipálnom úvere – Univerzál, ktorý chce mestská časť čerpať
vo výške 35 000,- Eur, za podmienok dojednaných v úverovej zmluve.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
12. Návrh odmien poslancom MZ za II. Polrok 2020 podľa Zásad odmeňovania poslancov MČ
Košice-Poľov:
Starosta informoval, že predseda finančnej komisie Ing. Výrostko vypracoval tabuľku
s návrhom finančných odmien pre poslancov za II. polrok 2020, ktorú každý poslanec
obdŕžal.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0

13. Stanovisko k súčinnosti na príprave územno-plánovacej dokumentácie a k návrhu
overovacej štúdie pre lokalitu Sady:
Starosta v ďalšom bode uviedol žiadosť, ktorá bola doručená na MČ od p. Petríka
za účelom súčinnosti na príprave územno-plánovacej dokumentácie a stanovisko k návrhu
overovacej štúdie pre lokalitu Sady. Starosta poslancov oboznámil s problematikou, ktorú
navrhol p. Petrík riešiť v lokalite Sady aj s priloženou mapou. Starosta informoval, že
lokalita Sady je vstupnou časťou do MČ Košice – Poľov a bol by rád, ak by sa s tým už
niečo začalo robiť, ale p. Petrík vo svojom návrhu plánuje iba určitú časť z lokality Sady
vyčistiť a vysporiadať. Starosta informoval poslancov o tomto návrhu p. Petríka aj
na Komisii pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie, kde sa poslanci vyjadrili,
že by boli radi, aby sa s uvedenou lokalitou začalo niečo robiť, ale nie iba s určitou časťou,
nakoľko by to nebolo relevantné voči ostatným vlastníkom. Preto poslanci nesúhlasili
s poskytnutím súčinnosti na príprave územno-plánovacej dokumentácie a s predloženým
návrhom overovacej štúdie pre lokalitu Sady.
Hlasovanie – za:5 proti:0 zdržali sa:0
14. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva:
Mgr. Gurbáľová sa vyjadrila ohľadom lokality Sady, že si myslí, že stále sa narazí na nejaký
problém a množstvo ľudí, ktorí nebudú súhlasiť. Ing. Výrostko na to reagoval, že MČ to
chce riešiť ako celok a nie iba ako nejakú časť.
Mgr. Gurbáľová poukázala na informovanosť ohľadom výmeny stĺpov, že ľudia sa pýtali, či
je to kvôli stavbe bytoviek. Starosta informoval, že všetky oznamy sú stále aktuálne
vyvesené na stránke MČ Košice-Poľov.
15. Rôzne:
Mgr. Gurbáľová informovala poslancov, že z hľadiska svojej pozície, ktorú zastáva, sa
rozhodla s ukončením prípravy a publikácie časopisu Poľovčan. Uviedla, že Poľovčan,
ktorý vyšiel 12/2020 bol posledný a preto odporučila hľadať nové možnosti
informovanosti našich občanov o rôznych akciách, podujatiach a projektoch, ktoré sa
týkajú našej MČ. P. Karafa sa opýtal starostu, či je MČ pripravená na zimu? Starosta
informoval, že máme zabezpečených dvoch pánov na odhŕňanie snehu traktorom MČ,
kúpila sa posypová soľ a preto si myslí, že sme pripravení na zimnú údržbu našich ciest.
Ing. Výrostko uviedol, že ak MČ má svoj traktor, cesty by mali byť v perfektne
udržiavanom stave. Starosta informoval, že boli posielané výzvy ohľadom rodinných
domov, ktoré ohrozovali život a bezpečie ľudí. Mgr. Gurbáľová informovala, že Mesto
Košice poskytlo výzvu pre občianske združenia, do ktorej sa zapojilo OZ Aktovka a tak
získali 1 500,- Eur a vynovili a zveľadili si priestory základnej školy. Materská škola nestihla
a nevyužila túto výzvu. Starosta informoval, že MČ nebude poskytovať tohto roku dotácie
pre OZ, lebo nemôžeme poskytovať dotácie, kým sme úverovo zaťažený. Ing. Výrostko
uviedol, že by bolo dobré napojiť telocvičňu na kanál, ako platiť pokuty. Starosta
informoval, že je zrekonštruovaná telocvičňa, ale stále nie je dokončená. V ďalšom
starosta poukázal na detské ihrisko Lienka, ktoré potrebuje investíciu minimálne vo výške
10 000,- Eur a viac. Starosta sa už informoval ohľadom rekonštrukcie detského ihriska a
vypracovaní cenových ponúk. Mgr. Gurbáľová sa pýtala, kto je vlastníkom detského
ihriska Lienka? Starosta informoval, že Mesto Košice. P. Ekonómka uviedla, že vzhľadom
na krátené podielové dane, ktoré nám prišli z Mesta Košice, prišli sme aj o príjmy za

prenájom billboardov a v roku 2020 neboli žiadne spoločenské akcie, z ktorých by mala
MČ príjmy, čo znamená, že MČ mala v roku 2020 nižšie príjmy, ale výdavky zostali tie isté.
P. ekonómka odporúča využívať zrekonštruovaný KD na rôzne spoločenské akcie a taktiež
areál ihriska. Je potrebná propagácia uvedených priestorov na využívanie rôznych akcií.
Ing. Výrostko poznamenal, že je potrebné dokončiť sociálne zariadenia na prízemí. Ing.
Výrostko poukázal, že náklady na mzdy predstavujú 60% z príjmov a preto si myslí, že dve
administratívne pracovníčky sú postačujúce na túto prácu. Mgr. Gurbáľová poznamenala,
že je potrebné to riešiť na finančnej komisii.
16. Záver:
Starosta MČ Košice-Poľov Roland Lacko uviedol, že program 10. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa poslancom za ich účasť a vyhlásil 10. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov za ukončené.

Roland Lacko
starosta MČ Košice–Poľov

Zápisnica vyhotovená dňa: 05.01.2021
Zapísala: Ing. Martina Pethöová

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ivan Forrai

Monika Lacková

