Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Poľov

Z á p i s n i c a
z 12. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Poľov,
zo dňa 17.12.2021
Prítomní:
- Starosta MČ Košice–Poľov: Roland Lacko
- Poslanci miestneho zastupiteľstva: Ing. Marek Výrostko, Marek Karafa, Monika Lacková,
Ing. Ivan Forrai
- 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 starostu MČ Košice-Poľov o svojej činnosti.
6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky MČ Košice-Poľov za rok 2020
a k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe.
7. Výročná správa MČ Košice-Poľov za rok 2020.
8. a) Odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k 1.zmene rozpočtu MČ KošicePoľov za rok 2021.
b) 1. zmena rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2021.
9. a) Odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k návrhu rozpočtu MČ Košice-Poľov
na roky 2022-2024.
b) Návrh rozpočtu MČ Košice-Poľov na roky 2022-2024.
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na I. polrok 2022.
11. Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra MČ Košice-Poľov za II.polrok 2021.
12. Voľba prísediaceho na Okresnom súde Košice II.
13. Návrh na určenie odmien poslancom MZ MČ Košice-Poľov za II.polrok 2021.
14. Návrh na určenie odmeny kontrolórovi MČ Košice-Poľov.
15. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov.
16. Rôzne.
17. Záver.

1. Otvorenie rokovania:
Rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov otvoril a viedol starosta MČ
Košice–Poľov Roland Lacko v sále na prízemí kultúrneho domu. Privítal
všetkých zúčastnených a skonštatoval, že sú prítomní štyria poslanci, čo je nadpolovičná
väčšina všetkých poslancov a rokovanie miestneho zastupiteľstva je uznášaniaschopné.
Neprítomná bola Mgr. Lucia Gurbáľová z dôvodu účasti na rokovaní Mestského
zastupiteľstva v Košiciach.

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky:
Do návrhovej komisie starosta určil Ing. Mareka Výrostka. Za overovateľov zápisnice 12.
zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov starosta stanovil Moniku Lackovú a Ing. Ivana Forraia, za
zapisovateľku Ing. Marcelu Vojtaškovú.
Hlasovanie - za:4 proti:0 zdržali sa:0
3. Schválenie programu rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov:
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.
V tomto bode poslanec Ing. Ivan Forrai podal faktickú poznámku, ktorou sa chcel
informovať, či termín zasadnutia bol prejednaný aj s poslankyňou Mgr. Luciou
Gurbáľovou. Starosta odpovedal, že termín bol prerokovaný so všetkými poslancami.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
4. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov:
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia z 11.zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov,
konaného dňa 17.06.2021 boli splnené.
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 11. zasadnutia MZ
MČ Košice-Poľov 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, že od posledného zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa opravili
výtlky na cestách, položil sa nový asfalt na cestu v hornej časti Kovaľskej ulice a aj pred
obchodom. Ďalej uviedol, že máme nový kamerový systém na kultúrnom dome, Dome
nádeje a na ihrisku. Opravilo sa zábradlie na moste na ceste na Poľovskej ulici, omaľovali
sa aj ostatné zábradlia na mostíkoch a okolo parku.
- V auguste sa uskutočnilo očkovanie proti ochoreniu COVID-19 výjazdovým autobusom
Košického samosprávneho kraja.
- Skompletizovala sa evidencia hrobových miest na miestnom cintoríne.
- Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším boli seniorom rozdané darčekové poukazy
v hodnote 10,- € a pre jubilantov ďalších 10,- € .
- V novembri sa starosta zúčastnil pracovného stretnutia na Okresnom úrade, ktorého
predmetom bolo riešenie problematiky šírenia inváznych nepôvodných druhov rastlín na
území mestských častí Košíc.
- Starosta sa zapojil do tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na
území mesta Košice a jeho funkčnej oblasti na obdobie rokov 2022-2027. Za MČ KošicePoľov v ňom navrhol nasledujúce problémové oblasti/výzvy:
 vybudovanie cyklistického chodníka v smere na Bukovec/Malá Ida, prepojenie do
Šace a Košíc
 rekonštrukcia cesty na Poľovskej ulici – od križovatky E571 po obratisko MHD
 výstavba chodníka na Poľovskej ulici pre peších
 rekonštrukcia mostíkov cez potok
 revitalizácia detského ihriska a doplnenie hracích prvkov








zateplenie materskej škôlky
vyčistenie koryta potoka v intraviláne Poľova, možnosť revitalizácie územia
vypustenej vodnej nádrže Poľov
rekonštrukcia objektu futbalového ihriska
inštalácia kamerového systému v Poľove a napojenie na mestskú, resp. štátnu políciu
výmena verejného osvetlenia na Poľovskej ulici
plánovaná individuálna bytová výstavba v katastri Poľova, nutné inžinierske siete

Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o činnosti starostu MČ KošicePoľov od 11. zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky MČ Košice-Poľov za rok 2020
a k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe:
Nezávislý audítor uskutočnil audit účtovnej závierky MČ Košice-Poľov, ktorá obsahuje
súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu
a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Audítor konštatuje, že priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie Mestskej časti Košice-Poľov k 31. decembru 2020 a výsledku jej
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č.431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, audítor došiel k záveru, že:
 Informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou
závierkou za daný rok.
 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 MČ Košice-Poľov konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách.
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej
závierky MČ Košice-Poľov za rok 2020 a správu k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo
výročnej správe zostavenej za rok 2020.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
7. Výročná správa MČ Košice-Poľov za rok 2020:
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie Výročnú správu MČ Košice-Poľov za rok 2020.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
8.a) Odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k 1. zmene rozpočtu MČ Košice-Poľov
na rok 2021:
Návrh rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2021 bol schválený na 10. zasadnutí MZ MČ
Košice-Poľov dňa 21.12.2020 uznesením č.96/2020 a bol zostavený podľa rozpočtovej
klasifikácie stanovenej MF SR ako vyrovnaný čiastkou 364 090 € v príjmoch a výdavkoch.

Príjmy a výdavky zodpovedajú ustanoveniam §5 a §7 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
MČ Košice-Poľov spracovala návrh zmeny rozpočtu v súlade s §14 a nasledujúcich zákona
č.583/2004 Z.z. ako rozpočet vyrovnaný v čiastke 457 406 € a to v príjmoch a výdavkoch.
Po vykonaní navrhovanej úpravy rozpočtu zvýšením príjmov MČ oproti schválenému
programovému rozpočtu ako aj povolením prekročenia bežných výdavkov a finančných
operácií zostane rozpočet vyrovnaný v príjmoch a výdavkoch.
Na základe uvedeného kontrolór mestskej časti odporúča MZ MČ Košice-Poľov schváliť 1.
zmenu rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2021 podľa predloženého návrhu.
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko kontrolóra MČ KošicePoľov k 1.zmene rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2021.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
8.b) 1. zmena rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2021:
Celkové príjmy sú navrhované zvýšiť o 93 316 € z 364 090 € na 457 406 €. Z toho:
 Bežné príjmy zvýšiť o 24 786 € z 204 693 € na 229 479 € (transfery, daňové
príjmy, prenájom pozemkov)
 Kapitálové príjmy zvýšiť o 60 530 € zo 124 397 € na 184 927 € (rekonštrukcia
verejného osvetlenia)
 Finančné operácie zvýšiť o 8 000 € z 35 000 € na 43 000 € (úver z banky)
Celkové výdavky sú navrhované prekročiť o 93 316 € z 364 090 € na 457 406 €. Z toho:
 Bežné výdavky prekročiť o 24 476 € zo 196 490 € na 220 966 € (výdavky na MČ,
cestnú dopravu, rozvoj obce, verejné osvetlenie, šport, služby, stravu
dôchodcom)
Viazať – kultúrne služby
 Kapitálové výdavky prekročiť o 68 840 € zo 155 600 € na 224 440 € (kamerový
systém, zábradlie na premostenie, rekonštrukcia verejného osvetlenia)
Viazať – vybavenie detského ihriska Lienka
 Finančné operácie sú bez zmien.
Miestne zastupiteľstvo schválilo 1. zmenu rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2021.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
9.a) Odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k návrhu rozpočtu MČ Košice-Poľov na
roky 2022-2024:
Návrh rozpočtu MČ Košice-Poľov na rok 2022 a návrh viacročného rozpočtu MČ KošicePoľov na roky 2023-2024 je spracovaný v súlade so 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, zohľadňuje 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 na rok 2022 bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými
nariadeniami a internými predpismi mestskej časti ako rozpočet prebytkový
s rozpočtovanými príjmami v čiastke 318 840 €, výdavkami v čiastke 316 390 €
a prebytkom 2 450 €.
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti
v zákonom stanovenej lehote v súlade s §9 ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení z znení neskorších predpisov.
Na základe vyššie uvedeného kontrolór MČ Košice-Poľov odporučil Miestnemu
zastupiteľstvu MČ Košice-Poľov schváliť predložený návrh rozpočtu na rok 2022 a zobrať
na vedomie predložený návrh viacročného rozpočtu na roky 2023 a 2024.
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko kontrolóra MČ KošicePoľov k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
9.b) Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet MČ Košice-Poľov na rok 2022.
Príjmy celkom:
Výdavky celkom:
Rozdiel – prebytok:

318 840,- €
316 390,- €
2 450,- €

Bežný rozpočet:
Príjmy:
Výdavky:
Rozdiel:

206 840,- €
206 840,- €
0,- €

Kapitálový rozpočet:
Príjmy:
Výdavky:
Rozdiel – prebytok:

112 000,- €
97 550,- €
14 450,- €

Finančné operácie:
Príjmy:
Výdavky:
Rozdiel – schodok:

0,- €
12 000,- €
-12 000,- €
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0

Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie
a 2024.
Rok 2023
Príjmy celkom:
208 787,- €
Výdavky celkom:
200 420,- €
Rozdiel:
8 367,- €

rozpočet MČ Košice-Poľov na roky 2023
Rok 2024
212 963,- €
204 428,- €
8 535,- €
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na I. polrok 2022:
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 I. polrok 2022.
Návrh plánu bol zverejnený spôsobom obvyklým pred jeho prerokovaním Miestnym
zastupiteľstvom MČ Košice-Poľov.
Kontrolná činnosť na I. polrok 2022:
- Kontrola účelu použitia rozpočtových prostriedkov MČ Košice-Poľov v roku 2021.
- Kontrola vykonania inventarizácie finančných prostriedkov, záväzkov a pohľadávok
k 31.12.2021.
- Kontrola evidencie využívania služobného motorového vozidla a tiež kontrola vedenia
knihy jázd.
Miestne zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na
I.polrok 2022 podľa predloženého návrhu a zároveň poverilo kontrolóra MČ Košice-Poľov
vykonaním týchto kontrol.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
11. Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra MČ Košice-Poľov za II.polrok 2021:
Podľa schváleného plánu kontrol za II. polrok 2021 boli vykonané nasledujúce kontroly:
 Kontrola účelu použitia rozpočtových prostriedkov na úseku tovarov a služieb
v I.polroku 2021:
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že výdavky z rozpočtu MČ boli kryté
prostriedkami schválenými v rozpočte mestskej časti. Rozpočtové prostriedky
neboli použité na účel, ktorý by nesúvisel s plnením úloh v originálnej pôsobnosti.
 Kontrola
platnosti
vyhotovených
Dohôd
o hmotnej
zodpovednosti
u zodpovedných zamestnancov:
U zodpovedného zamestnanca, ktorý vedie pokladňu a zodpovedá za hotovosť
a ceniny v pokladni, je podpísaná platná Dohoda o hmotnej zodpovednosti.
Dohody o hmotnej zodpovednosti sú podpísané aj u zamestnancov, ktorí
vykonávajú pokladničnú činnosť po dobu neprítomnosti pokladníka mestskej
časti.
 Kontrola vzatia do evidencie majetku nadobudnutého MČ Košice-Poľov
v roku 2020:
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že MČ Košice-Poľov v roku 2020 nenakúpila
žiadny majetok, preto ani do evidencie žiadny nebol vzatý.
Investície, ktoré boli v MČ Košice-Poľov realizované v rámci projektov, boli
evidované ako rozostavané stavby a do majetku mestskej časti boli vzaté až po
vykonanej kolaudácii v decembri 2020, teda až v januári 2021.
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o výsledkoch kontroly
kontrolóra MČ Košice-Poľov za II. polrok 2021.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0

12. Voľba prísediaceho na Okresnom súde Košice II:
Okresný súd Košice II. svojim listom pripomenul MČ Košice-Poľov skutočnosť, že sa bude
končiť volebné obdobie prísediacim zvoleným pre tunajší súd na obdobie rokov 2018 –
2021. Podľa ustanovení zákona č.385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmenách
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prísediacich volia obecné
zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu.
V súlade s príslušným ustanovením zákona č.757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov predseda okresného súdu určil pre obvod našej mestskej
časti jedného prísediaceho.
Miestne zastupiteľstvo zvolilo Rolanda Lacka za prísediaceho Okresného súdu Košice II.
na volebné obdobie 2022-2025.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
13. Návrh na určenie odmien poslancom MZ MČ Košice-Poľov za II. polrok 2021:
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 II.
polrok 2021 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie – za:4 proti:0 zdržali sa:0
14. Návrh na určenie odmeny kontrolórovi MČ Košice-Poľov:
Miestne zastupiteľstvo schválilo odmenu kontrolórovi MČ Košice-Poľov vo výške 10%
z mesačného platu kontrolóra za obdobie od 01/2021 do 12/2021.
Hlasovanie – za:3 proti:0 zdržal sa:1 (Ing. Ivan Forrai)
15. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov:
- Ing. Marek Výrostko – dostal podnet od pani Talpašovej na slabo osvetlenú Kovaľskú
ulicu na úseku od detského ihriska po materskú škôlku, cestu poškodzuje aj voda, ktorá
steká zo striech a vymýva cestu a aj ťažké nákladné autá. Je potrebné aj opraviť mostíky
ponad potok.
- Ing. Ivan Forrai – navrhuje riešiť úzke ulice a parkovanie popri cestách v Poľove
zjednosmernením ulíc.
16. Rôzne:
Starosta informoval poslancov o pripravovanej rekonštrukcii detského ihriska Lienka.
17. Záver:
Starosta MČ Košice-Poľov Roland Lacko skonštatoval, že program zasadnutia miestneho
zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa poslancom za ich aktívnu účasť a vyhlásil 12.
zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov za ukončené.

Roland Lacko
starosta MČ Košice–Poľov
Zápisnica vyhotovená dňa: 21.12.2021
Zapísala: Ing. Marcela Vojtašková

Overovatelia zápisnice:
Monika Lacková

Podpísala dňa:

10.01.2022

Ing. Ivan Forrai

Podpísal dňa:

05.01.2022

