
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Poľov 
 
 

Z á p i s n i c a  
z 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Poľov, 

zo dňa 12.05.2022   
 
 
Prítomní:   
-  Starosta MČ Košice–Poľov: Roland Lacko 
-  Poslanci miestneho zastupiteľstva: Ing. Marek Výrostko, Mgr. Lucia Gurbáľová, Ing. Ivan 

Forrai, 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 2021. 
7. Prevod pozemku v k.ú. Poľov na ulici Poľovská pre Petra Vyšnického z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 
8. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov. 
9. Rôzne. 
10. 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 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 ospravedlnil Marek Karafa.  

 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky: 

Do návrhovej komisie starosta určil Ing. Mareka Výrostka. Za overovateľov zápisnice 13. 
rokovania 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: 
V súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení poslanci 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 
 

4. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov: 
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia z 12.zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov, 
konaného dňa 17.12.2021 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: 
- V januári Okresný úrad Košice vykonal v mestskej časti kontrolu na základe schváleného 
Plánu práce bezpečnostnej rady okresu Košice na rok 2022. Bezpečnostná rada okresu 
skonštatovala, že MČ Košice-Poľov plní a zabezpečuje úlohy na realizáciu opatrení 
zameraných na obranu štátu, zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia 
osôb podľa platných právnych noriem. 
- Realizovala sa rekonštrukcia detského ihriska Lienka – uskutočnila sa renovácia starých, 
ešte funkčných prvkov a osadili sa nové herné prvky. 
- Spoločnosť U.S. Steel Košice, s.r.o. nás podporila v rámci grantového programu Spoločne 
pre región 2022 sumou 3 000,- € na revitalizáciu detského ihriska Lienka. 
- Spoločnosť Hamburger Recycling Slovakia, s.r.o. darovala mestskej časti finančný dar vo 
výške 2 000,- € na rekonštrukciu detského ihriska. 
- Podpísala sa Zmluva o obstaraní diela so spoločnosťou Kaufland Slovenská republika 
v.o.s. na realizáciu projektu Športovisko K-park. 
- Zapojili sme sa do výzvy Košického samosprávneho kraja o poskytnutie dotácie na 
realizáciu workoutového ihriska, kde sme žiadali sumu 6 000,- €. Dotačnou komisiou KSK 
nám bolo schválených 1 000,- €. 
- Mestská časť Košice-Poľov v spolupráci s mestom Košice zorganizovala materiálne 
a potravinové zbierky pre Ukrajinu. 
- Mestská časť podporila koncert Spievajte mu novú pieseň, nadšene mu hrajte, ktorý sa 
uskutočnil 24.04.2022 v kostole sv. Michala v Poľove. Výťažok z dobrovoľného vstupného 
vo výške 850,- € poputoval do slovenskej farnosti Storožnica na Zakarpatí, ktorá poskytuje 
bezpečie a starostlivosť ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine. 

 
Námestníčka primátora Mgr. Lucia Gurbáľová odovzdala starostovi schvaľovacie dekréty  
- vo výške 20 000,- € na kapitálové výdavky na dokončenie rekonštrukcie verejného 

osvetlenia pri pozemných komunikáciách, po ktorých premáva mestská hromadná 
doprava, 

- vo výške 31 476,13 € na kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 
kultúrneho domu a detského ihriska Lienka. 



Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o činnosti starostu MČ Košice-
Poľov od 12. zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov. 

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

6. Správa kontrolóra MČ Košice-Poľov o kontrolnej činnosti za rok 2021: 
Kontrolór mestskej časti vykonal v roku 2021 tieto kontroly: 
- Kontrola účelu použitia rozpočtových prostriedkov MČ na úseku tovarov a služieb v roku 
2020 – boli skontrolované všetky výdavky v hotovosti za nákupy tovarov a služieb. 
Zároveň bolo porovnané ich krytie so schváleným rozpočtom mestskej časti. Vykonanou 
kontrolou nebolo zistené, aby boli použité rozpočtové prostriedky na účel, ktorý by 
nesúvisel s plnením úloh v originálnej pôsobnosti. 
- Kontrola vzatia do evidencie majetku nadobudnutého MČ v roku 2020 – vykonanou 
kontrolou bolo zistené, že mestská časť v roku 2020 nekúpila žiadny majetok, preto ani do 
evidencie nebol žiadny vzatý. 
- Kontrola vykonania inventarizácie finančných prostriedkov, záväzkov a pohľadávok k 
31.12.2020 – vykonanou kontrolou bolo zistené, že Miestny úrad MČ Košice-Poľov, ako 
účtovná jednotka splnil povinnosť vykonania inventarizácie peňažných prostriedkov 
v účtovnej jednotke podľa zákona č.431/2002 Z.z. 
- Kontrola účelu použitia rozpočtových prostriedkov na úseku tovarov a služieb v 1. 
polroku  2021 - boli skontrolované všetky výdavky v bezhotovostnom styku mestskej časti. 
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že výdavky z rozpočtu MČ boli kryté prostriedkami 
schválenými v rozpočte mestskej časti. Vykonanou kontrolou nebolo zistené, aby 
rozpočtové prostriedky boli použité na účel, ktorý by nesúvisel s plnením úloh 
v originálnej pôsobnosti. 
- Kontrola spracovania Dohôd o hmotnej zodpovednosti – 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. 
Na základe vykonaných kontrol kontrolór MČ Košice-Poľov skonštatoval, že vykonanými 
kontrolami neboli zistené 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 2022 a k návrhu viacročného 

rozpočtu na roky 2023-2024 
- Stanovisko k návrhu Záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 2020 
- Stanoviská k rozpočtovým opatreniam v priebehu roka 2021 
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu kontrolóra MČ Košice-Poľov 
o kontrolnej činnosti za rok 2021.  

                     Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 
7. Prevod pozemku v k.ú. Poľov na ulici Poľovská pre Petra Vyšnického z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa: 
Dňa 16.03.2022 bola mestskej časti doručená žiadosť Petra Vyšnického o odkúpenie 
pozemku s parc.č. 770 na Poľovskej ulici z dôvodu prístupu na pozemok v jeho vlastníctve, 
na ktorom plánuje postaviť rodinný dom.  



Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol v súlade s §9a ods.8 
písm.e) zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí zverejnený na úradnej tabuli 
a internetovej stránke mestskej časti od 23.03.2022. 
Miestne zastupiteľstvo schválilo prevod nehnuteľnosti v k.ú. Poľov – pozemku registra C-
KN parc.č. 770 vo výmere 35 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 
na LV č.369, zvereného do správy MČ Košice-Poľov Zmluvou č.328/2008 o zverení 
majetku mesta Košice do správy MČ Košice-Poľov, do výlučného vlastníctva Petra 
Vyšnického, bytom Kovaľská č.204/27, 040 15 Košice-Poľov za kúpnu cenu 929,60 € 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je jediný možný prístup k nehnuteľnosti vo 
vlastníctve žiadateľa. 
          Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 

 
8. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov: 

- Ing. Marek Výrostko – poukázal na opadávanie farby z kaplnky a krížovej cesty a na 
opakované porušovanie zákona o cestnej premávke spočívajúcom v parkovaní 
motorových vozidiel na cestách mestskej časti.  

 
9. Rôzne: 

Starosta informoval poslancov, že Útvar hlavného kontrolóra mesta Košice vykonal 
kontrolu v MČ Košice-Poľov na základe podnetu pána Kováča, ktorý poukázal na zrezané 
vŕby na cintoríne a v detskom parku v Poľove. Starosta predložil kontrolórovi platné 
Rozhodnutie, v ktorom  Okresný úrad Košice vydáva súhlas na výrub daných stromov. 
Z dôvodu predchádzania takýmto nedorozumeniam Mgr. Lucia Gurbáľová navrhuje  
v budúcnosti informovať ľudí na internetovej stránke mestskej časti o plánovanom 
výrube, resp. oreze stromov so zverejnením povolenia výrubu od príslušných orgánov. 
 

10. Záver: 
Starosta MČ Košice-Poľov Roland Lacko skonštatoval, že program zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa poslancom za ich aktívnu účasť a vyhlásil 13. 
zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov za ukončené. 

 
         
 
 
 
 

     Roland Lacko 
             starosta MČ Košice–Poľov 
                 
Zápisnica vyhotovená dňa: 20.05.2022 
Zapísala: Ing. Marcela Vojtašková 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Ivan Forrai     Podpísal dňa:  25.05.2022  
      
Monika Lacková     Podpísala dňa: 25.05.2022  


