
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Poľov 
 
 

Z á p i s n i c a  
z 11. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Poľov, 

zo dňa 19.06.2021   
 
 
Prítomní:   
-  Starosta MČ Košice–Poľov: Roland Lacko 
-  Poslanci miestneho zastupiteľstva: Ing. Marek Výrostko, Ing. Ivan Forrai, Marek Karafa, 

Monika Lacková 
-  Kontrolór MČ Košice-Poľov: Ing. Jaroslav Hospodár 
-  Zamestnanec MČ Košice-Poľov: Ing. Marcela Vojtašková 
 
Program:  
1. Otvorenie rokovania. 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 
3. Schválenie programu rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov. 
4. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov. 
5. Informácia o činnosti starostu MČ Košice-Poľov od posledného rokovania miestneho 

zastupiteľstva. 
6. Správa kontrolóra MČ Košice-Poľov o kontrolnej činnosti za rok 2020. 
7. a) Odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k návrhu Záverečného účtu MČ 

Košice-Poľov za rok 2020. 
b) Návrh Záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 2020. 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na II. polrok 2021. 
9. Zámer spracovania územnoplánovacej dokumentácie na území MČ Košice-Poľov. 
10. Návrh Cenníka úhrad za poskytnuté služby občanom MČ Košice-Poľov. 
11. Návrh na vyplatenie odmien poslancom MZ za I. polrok 2021 podľa Zásad odmeňovania 

poslancov MČ Košice-Poľov. 
12. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov. 
13. Rôzne. 
14. Záver. 

 
 
 

1. Otvorenie rokovania: 
Rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov otvoril a viedol starosta MČ 
Košice–Poľov Roland Lacko v malej sále v budove kultúrneho domu MČ Košice-Poľov. 
Privítal všetkých zúčastnených a skonštatoval, že sú prítomní štyria poslanci, čo je 
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a rokovanie miestneho zastupiteľstva je 
uznášaniaschopné. Z rokovania sa ospravedlnila Mgr. Lucia Gurbáľová.  
 
 
 
 



2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky: 
Do návrhovej komisie starosta určil Ing. Ivana Forraia. Za overovateľov zápisnice 11. 
rokovania MZ MČ Košice-Poľov starosta stanovil Moniku Lackovú a Ing. Mareka Výrostka, 
za zapisovateľku Ing. Marcelu Vojtaškovú. 

          Hlasovanie - za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 

3. Schválenie programu rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov: 
V súlade s novelou zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení poslanci najprv hlasovali 
o programe, ktorý bol uvedený v pozvánke, keďže nemali žiaden návrh na vypustenie 
bodu programu, resp. na zmenu poradia bodov programu. 
 
          Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 
Následne mali možnosť tento program doplniť. Zástupca starostu Ing. Marek Výrostko 
predložil návrh na doplnenie programu o bod č.11a) s názvom „Úprava platu starostu MČ 
Košice-Poľov“.  

                Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 

4. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov: 
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia z 10.zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov, 
konaného dňa 21.12.2020 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 o činnosti starostu MČ Košice-Poľov od posledného rokovania miestneho 

zastupiteľstva: 
- Realizovala sa rekonštrukcia detského ihriska. 
- Do prevádzky sa uviedla kuchyňa v kultúrnom dome. 
- Rekonštrukciou prebehli aj WC na prízemí. 
- Do kultúrneho domu sa zakúpili okenné žalúzie. 
- Momentálne sa nanášajú nové omietky na chodbe na prízemí a 1. poschodí a schodišti 
kultúrneho domu. 
- Vykonal sa orez stromov na základe súhlasu príslušných inštitúcií. 
- V mestskej časti sa vymenilo 27 svetiel verejného osvetlenia. 
- Pripravuje sa nová webová stránka mestskej časti. 
- Mestská časť požiadala o grant na projekt „Realizácia workoutového ihriska“ od Nadácie 
COOP Jednota a Nadácie VÚB, kde sme boli neúspešní, ďalej sme sa zapojili do výzvy na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie od Košického samosprávneho kraja, od 
ktorého sme zatiaľ nedostali odpoveď. 
- Dňa 27. mája 2021 sa starosta zúčastnil pracovného stretnutia starostov RZMOR 
a starostov Regionálneho združenia mesta Košice so zástupcami Združenia miest a obcí 
Slovenska, kde sa okrem iného prerokovala aj novela stavebného zákona a kybernetická 
bezpečnosť. 
- Starosta sa zúčastnil aj rokovaní Rady starostov v Košiciach, kde nominovali a schválili 
členov do orgánov Kooperačnej rady, diskutovali o plánovanom zrušení hazardných hier 



v meste a prerokovali materiály Mestskej rady v Košiciach zaradené na najbližšie 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach. 
- Mestskej časti bola predložená petícia obyvateľov Sadovníckej ulice o osadenie 
spomaľovacích retardérov na ulici Sadovnícka. Sú ochotní ich realizovať na vlastné 
náklady. 
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o činnosti starostu MČ Košice-
Poľov od 10. zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov. 

                    Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 

6. Správa kontrolóra MČ Košice-Poľov o kontrolnej činnosti za rok 2020: 
Kontrolór mestskej časti vykonal v roku 2020 tieto kontroly: 
- Kontrola účelu použitia rozpočtových prostriedkov mestskej časti poskytnutých 

formou dotácií jednotlivým žiadateľom v roku 2019 
- Kontrola povinného zverejňovania objednávok a faktúr poverenými zamestnancami 

mestskej časti v roku 2019 
- Kontrola vykonania inventarizácie finančných prostriedkov, záväzkov a pohľadávok 

k 31.12.2019 
- Kontrola účelu použitia rozpočtových prostriedkov v roku 2019 v hotovostnom 

a bezhotovostnom platobnom styku 
- Kontrola povinného zverejňovania uzavretých zmlúv poverenými zamestnancami 

mestskej časti v roku 2019 
- Kontrola plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom v období od 01.01.2019 

do 30.06.2020 
Na základe vykonaných kontrol kontrolór MČ Košice-Poľov skonštatoval, že vykonanými 
kontrolami neboli zistené žiadne nedostatky. 
Výsledky kontrol boli prerokované so starostom MČ Košice-Poľov a boli mu odovzdané 
Správy o vykonaných kontrolách. 
Kontrolór MČ Košice-Poľov ďalej spracoval: 
- Stanovisko k návrhu rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2020 a k návrhu viacročného 

rozpočtu na roky 2021-2022 
- Stanovisko k návrhu Záverečného účtu MČ Košice-Poľov a rok 2019 
- Stanoviská k rozpočtovým opatreniam v priebehu roka 2020 
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu kontrolóra MČ Košice-Poľov 
o kontrolnej činnosti za rok 2020.  

                     Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 
7.      a) Odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k návrhu Záverečného účtu MČ 

Košice-Poľov za rok 2020: 
Návrh Záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 2020 je spracovaný v súlade 

s príslušnými ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods.5 citovaného zákona. 

Návrh Záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 2020 v zmysle §9 ods.2 zákona 
o obecnom zriadení a §16 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
bol zverejnený najmenej 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva na úradnej 
tabuli a webovom sídle mestskej časti. 



Riadna účtovná závierka za rok 2020 a hospodárenie MČ Košice-Poľov za rok 2020 
v súlade s §9 ods.4 o obecnom zriadení a §16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy bola predložená na overenie audítorovi. 

V zmysle §16 ods.10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy kontrolór 
MČ Košice-Poľov odporúča Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice-Poľov schváliť celoročné 
hospodárenie MČ Košice-Poľov v roku 2020 bez výhrad. 

 Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice-
Poľov k návrhu Záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 2020. 

 
         Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 

 
7. b) Návrh Záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 2020: 

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2020 
s výhľadom na roky 2021 a 2022. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Bol schválený 
uznesením MZ MČ Košice-Poľov č.59/2019 dňa 19.12.2020. Všetky úpravy rozpočtu boli 
vykonané v rámci rozpočtových opatrení.  
 
 Údaje o plnení rozpočtu: 
Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií):   760 102,17 € 
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií):   769 666,55 € 
Rozdiel - schodok:               9 564,38 € 

 
Príjmy vrátane finančných operácií:     782 414,17 € 
Výdavky vrátane finančných operácií:     780 666,55 € 
Celkový výsledok hospodárenia - prebytok:        1 747,62 € 
  
Záporný výsledok hospodárenia v prípade bežných výdavkov bol krytý návratným zdrojom 
financovania, ktorý bol poskytnutý ako náhrada za výpadok podielových daní z dôvodu 
pandémie COVID – 19. 
Záporný výsledok hospodárenia v prípade kapitálových výdavkov bol krytý z úverových 
prostriedkov. 

 
 Rezervný fond: 
Stav rezervného fondu k 31.12.2020 je 145,59 €. 

 
 Prehľad o stave a vývoji dlhu: 
Mestská časť má od roku 2017 od PRIMA BANKY Slovensko, a.s. poskytnutý municipálny 
úver vo výške 70 000,- €. K 31.12.2019 čerpala finančné prostriedky vo výške 55 751,27 €. 
V priebehu roka 2020 postupne splatila časť úveru vo výške 11 000,- €, ale zároveň 
čerpala finančné prostriedky vo výške 11 990,- €. Aktuálny zostatok poskytnutého úveru 
je 56 741,27 €. 
V decembri 2019 mestská časť zakúpila prostredníctvom lízingovej spoločnosti osobný 
automobil Peugeot Rifter, pričom výška nesplatenej istiny k 31.12.2020 bola 17 098,12 €. 
V októbri 2020 bola z Ministerstva financií SR poskytnutá návratná finančná pomoc vo 
výške 8 822,- € z dôvodu kompenzácie výpadku podielových daní v dôsledku pandémie 
COVID-19. Tieto finančné prostriedky budú splatené v štyroch rovnomerných splátkach 
v rokoch 2024 – 2027. 



 Prehľad o poskytnutých dotáciách: 
Mestská časť v roku 2020 neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v súlade s VZN č.4/2015 
žiadnemu príjemcovi. 
Miestne zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet a celoročné hospodárenie MČ Košice-
Poľov za rok 2020 bez výhrad. 

                     Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na II. polrok 2021: 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov kontrolór MČ Košice-Poľov predložil návrh plánu kontrolnej 
činnosti na II. polrok 2021. 
Návrh plánu bol zverejnený spôsobom obvyklým pred jeho prerokovaním Miestnym 
zastupiteľstvom MČ Košice-Poľov. 
Kontrolná činnosť: 
- Kontrola účelu použitia rozpočtových prostriedkov MČ Košice-Poľov na úseku tovarov 
a služieb v I. polroku 2021. 
- Kontrola vzatia do evidencie majetku nadobudnutého MČ Košice-Poľov v roku 2019 a 
2020. 
-   Kontrola spracovania Dohôd o hmotnej zodpovednosti. 
Miestne zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na 
II.polrok 2021. 

                     Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 

9. Zámer spracovania územnoplánovacej dokumentácie na území MČ Košice-Poľov: 
Na základe podnetu Komisie pre výstavbu a územného plánovania miestne zastupiteľstvo 
súhlasilo so zámerom spracovania územnoplánovacej dokumentácie na území MČ Košice-
Poľov – lokalita Východná. 

                      Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 

10. Návrh Cenníka úhrad za poskytnuté služby občanom MČ Košice-Poľov: 
Návrh cenníka bol prerokovaný finančnou komisiou MZ MČ Košice-Poľov dňa 26.05.2021. 
Miestne zastupiteľstvo schválilo Cenník úhrad za poskytnuté služby občanom MČ Košice-
Poľov. 
          Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 

11. Návrh na vyplatenie odmien poslancom MZ za I. polrok 2021 podľa Zásad odmeňovania 
poslancov MČ Košice-Poľov: 
Na podnet predsedu finančnej komisie bol vypracovaný návrh finančných odmien v súlade 
so Zásadami odmeňovania poslancov MČ Košice-Poľov.  
Miestne zastupiteľstvo schválilo finančné odmeny poslancom Miestneho zastupiteľstva 
MČ Košice-Poľov za I. polrok 2021 podľa predloženého návrhu. 
 
          Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 

 
 
 
 



11.a) Úprava platu starostu MČ Košice-Poľov: 
Zástupca starostu Ing. Marek Výrostko ako predseda finančnej komisie podal návrh na 
zvýšenie platu starostu. Miestne zastupiteľstvo určilo Rolandovi Lackovi, starostovi MČ 
Košice-Poľov, zvýšenie platu o 20% s účinnosťou od 01.07.2021. 
        

   Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 
12. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov: 

- Ing. Marek Výrostko – poukázal, že po nedávnej rekonštrukcii kaplnky je už ošúchaná 
farba na fasáde a popraskané steny. Navrhol to reklamovať u zhotoviteľa. Ďalej poukázal 
na hrdzavú bránu a oplotenie na cintoríne, ktoré znehodnocuje mramorové krycie platne 
a omietku na múrikoch. Upozornil aj na parkovanie áut pri cestách. Ďalej sa pýtal, či 
nájomcovia hrobových miest, ktorí majú lavičky pri hroboch, požiadali prevádzkovateľa 
cintorína o súhlas, keďže v zmysle §10 ods.6 VZN č.2/2017 MČ Košice-Poľov nájomca na 
prenajatom mieste nesmie umiestňovať lavičky. 
- Marek Karafa – navrhol z dôvodu bezpečnosti cestujúcich presunúť autobusovú zastávku 
„Kovaľská“ nižšie, resp. vymeniť ju za sklenenú.  

 
13. Rôzne: 

Poslanec Marek Karafa navrhol zorganizovať športové hry v súlade s aktuálnymi 
opatreniami COVID-19. 
 

14. Záver: 
Starosta MČ Košice-Poľov Roland Lacko skonštatoval, že program zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa poslancom za ich aktívnu účasť a vyhlásil 11. 
zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov za ukončené. 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

     Roland Lacko 
             starosta MČ Košice–Poľov 
 
                 
Zápisnica vyhotovená dňa: 24.06.2021 
Zapísala: Ing. Marcela Vojtašková 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Marek Výrostko    
Monika Lacková  


