
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 134/2022 

zo 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 27.06.2022 

 

Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
zmien a doplnkov 

schvaľuje 

- návrhovú komisiu:  Monika Lacková  

- overovateľov zápisnice: Marek Karafa, Ing. Ivan Forrai  

- zapisovateľku:  Ing. Martina Pethöová 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

               starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 30.06.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 135/2022 

zo 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 27.06.2022 

 

Schválenie zverejneného programu 14. zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa §12 ods.5 zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

zverejnený program 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 30.06.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 136/2022 

zo 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 27.06.2022 

 

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
zmien a doplnkov 

berie na vedomie 

informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení miestneho zastupiteľstva z 13.zasadnutia 
MZ MČ Košice-Poľov, ktoré sa konalo dňa 12.05.2022 s konštatovaním, že prijaté uznesenia 
boli splnené. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 30.06.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 137/2022 

zo 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 27.06.2022 

 

Informácia starostu MČ Košice-Poľov o svojej činnosti 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
zmien a doplnkov 

berie na vedomie 

informáciu o činnosti starostu MČ Košice-Poľov od 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
MČ Košice-Poľov. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 30.06.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 138/2022 

zo 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 27.06.2022 

 

Stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov 

k návrhu Záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 2021 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa §18f ods.1 písm.c) zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

berie na vedomie 

stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k návrhu Záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 
2021. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 30.06.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 139/2022 

zo 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 27.06.2022 

 

Záverečný účet MČ Košice-Poľov za rok 2021 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa §11 ods.4 písm.b) zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení  v znení neskorších právnych predpisov, §14 ods.3 písm.d) zákona SNR 
č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov, podľa §16 zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších právnych predpisov 

schvaľuje 

Záverečný účet a celoročné hospodárenie Mestskej časti Košice-Poľov za rok 2021 bez výhrad. 
 
 
            Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 30.06.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 140/2022 

zo 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 27.06.2022 

 

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na II. polrok 2022 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa §18f ods.1 písm.b) zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na 2. polrok 2022 podľa predloženého 
návrhu a zároveň poveruje kontrolóra MČ Košice-Poľov vykonaním týchto kontrol. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Roland Lacko 

                 starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 30.06.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 141/2022 

zo 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 27.06.2022 

 

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu MČ Košice-Poľov 

na funkčné obdobie 2022-2026 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa §14 ods.3 písm.j) zákona SNR č.401/1990 Zb. 
o meste Košice v znení zmien a doplnkov 

určuje 

rozsah výkonu funkcie starostu Mestskej časti Košice-Poľov na funkčné obdobie 2022-2026 na 
plný úväzok. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 30.06.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 142/2022 

zo 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 27.06.2022 

 

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva 

MČ Košice-Poľov na volebné obdobie 2022-2026 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa §166 ods.3 zákona č.180/2014 Z.z. 
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a v súlade s §14 ods.2 písm.a) zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice 
v znení zmien a doplnkov 

určuje 

volebné obvody v Mestskej časti Košice-Poľov a počet poslancov miestneho zastupiteľstva 
v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 nasledovne: 

Počet volebných obvodov:     1 

Počet poslancov na volebné obdobie 2022-2026:  5 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0   

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 30.06.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 143/2022 

zo 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 27.06.2022 

 

Určenie odmien poslancom MZ MČ Košice-Poľov za 1. polrok 2022 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
zmien a doplnkov a podľa Zásad odmeňovania poslancov MZ MČ Košice-Poľov 

schvaľuje 

odmeny poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov za 1. polrok 2022 podľa 
predloženého návrhu. 
 
            Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 30.06.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 144/2022 

zo 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 27.06.2022 

 

Určenie odmeny kontrolórovi MČ Košice-Poľov 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa §11 ods.4 písm.j) a §18c ods.5 zákona SNR 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §14 ods.3 písm.k) zákona 
SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov 

schvaľuje 

odmenu kontrolórovi Mestskej časti Košice-Poľov Ing. Jaroslavovi Hospodárovi vo výške 30% 
zo súčtu mesačných platov za obdobie január 2022 – jún 2022 stanovených podľa §18c ods.1 
a ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
                   Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 30.06.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 145/2022 

zo 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 27.06.2022 

 

Poskytnutie finančného príspevku na vydanie knihy 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
zmien a doplnkov 

berie na vedomie 

nesúhlasné stanovisko Komisie finančnej, správy majetku a podnikateľských aktivít pri MZ MČ 
Košice-Poľov s vyhovením žiadosti Mons. Antona Konečného o poskytnutie finančného 
príspevku na vydanie knihy. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 30.06.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 


