
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Poľov 
 
 

Z á p i s n i c a  
zo 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Košice–Poľov, 
zo dňa 27.06.2022   

 
Prítomní:   
-  Starosta MČ Košice–Poľov: Roland Lacko 
-  Poslanci miestneho zastupiteľstva: Ing. Marek Výrostko, Monika Lacková, Marek Karafa, 

Ing. Ivan Forrai 
-  Ekonómka : Adriána Hudáková 
-  Kontrolór: Ing. Jaroslav Hospodár 
-  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 MČ Košice-Poľov. 
4. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov. 
5. Informácia starostu Mestskej časti Košice-Poľov o svojej činnosti. 
6. Stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice-Poľov k návrhu Záverečného účtu Mestskej 

časti Košice-Poľov za rok 2021. 
7. Záverečný účet Mestskej časti Košice-Poľov za rok 2021. 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Poľov na 2. polrok 2022. 
9. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Mestskej časti Košice-Poľov na funkčné obdobie 

2022-2026. 
10. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov 

na volebné obdobie 2022-2026. 
11. Návrh na určenie odmien poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov za 1. 

polrok 2022. 
12. Návrh na určenie odmeny kontrolórovi Mestskej časti Košice-Poľov za 1. polrok 2022. 
13. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Poľov. 
14. Rôzne. 
15. Záver. 

 
1. Otvorenie rokovania: 

Rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov otvoril starosta Roland Lacko. Privítal 
všetkých zúčastnených, ospravedlnil Mgr. Gurbáľovú z neúčasti na MZ a skonštatoval, že 
rokovanie miestneho zastupiteľstva je uznášaniaschopné. 

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

Do návrhovej komisie starosta určil p. Lackovú. Za overovateľov zápisnice 14. rokovania MZ 
MČ Košice-Poľov starosta stanovil Ing. Forraia a p. Karafu, za zapisovateľku Ing. 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 13. zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov, konaného dňa 
12.05.2022 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 akcii, ktorá bola 03.06.2022 otvorenie Detského ihriska Lienka spolu 
s MDD. Uviedol, že začal sa stavať Kaufland park a v priebehu júla by sa mal slávnostne 
otvoriť. 

                Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 
6. Stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k návrhu Záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 

2021:   
Starosta odovzdal slovo kontrolórovi, ktorý uviedol, že návrh záverečného účtu MČ Košice-
Poľov za rok 2021 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a tiež v súlade so Zásadami rozpočtového hospodárenia 
MČ. Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa 
§ 10 ods. 3 cit. Zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív a prehľad 
o stave a vývoji dlhu. 
Kontrolór ďalej uviedol, že finančné hospodárenie MČ Košice-Poľov sa riadilo rozpočtom, 
ktorý bol schválený Uznesením MZ č. 96/2020 prijatého na riadnom zasadnutí MZ dňa 
12.12.2020 ako vyrovnaný v príjmoch a aj výdavkoch 364 090 Eur. Schválený rozpočet MČ 
Košice-Poľov bol v priebehu roka upravovaný v rámci rozpočtových opatrení.  
Celkovým hospodárením MČ pri plnení originálnych úloh bol dosiahnutý schodok 
v celoročnom hospodárení v čiastke 24 448,76 Eur. 
Kontrolór informoval, že Návrh záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 2021 v zmysle § 9 
ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy bol zverejnený najmenej 15 dní spôsobom obvyklým v MČ. Riadna účtovná 
závierka za rok 2021 a hospodárenie MČ za rok 2021 bola predložená na overenie audítorovi, 
ale MČ správu o overení od audítora do prerokovania záverečného účtu ešte neobdŕžala. 
Kontrolór odporučil MZ MČ Košice-Poľov schváliť celoročné hospodárenie MČ v roku 2021 
bez výhrad. 

       Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 
7. Záverečný účet Mestskej časti Košice-Poľov 2021: 

Starosta ďalej informoval o záverečnom účte, ktorý všetci obdržali. Nikto z uvedených nemal 
ku záverečnému účtu výhrady ani pripomienky.   
           Hlasovanie – za:4  proti:0    zdržali sa:0 



 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Poľov za rok 2021: 

Starosta dal slovo kontrolórovi, ktorý uviedol, že kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä 
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na ciele kontrolnej činnosti.  
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ na 2. polrok 2022:  
1. Kontrola plnenia uznesení MZ MČ za 1.polrok 2022, 
2. Kontrola všeobecne záväzných nariadení MČ so zameraním na súlad s príslušnými    

      právnymi predpismi, 
3. Kontrola evidencie využitia služobného motorového vozidla v 1. polroku 2022, 
4. Mimoriadne kontroly, 
5. Výkon ostatnej kontrolnej činnosti – vypracovanie správ o výsledkoch kontrolnej činnosti, 
6. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025 
7. Výkon ostatnej činnosti hlavného kontrolóra – spracovanie plánu kontrolnej činnosti na  

1.polrok 2023, účasť na rokovaniach MZ, metodická pomoc pri príprave posledného a 
ustanovujúceho zasadnutia MZ. 

          Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
    
9. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Mestskej časti Košice-Poľov na funkčné obdobie 

2022-2026: 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov určilo na funkčné obdobie 2022-2026 rozsah výkonu 
funkcie starostu na plný úväzok. 

          Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 
10. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov 

na volebné obdobie 2022-2026: 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov určilo 1 volebný obvod  a 5 poslancov na volebné 
obdobie 2022-2026. 

          Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 
11. Návrh na určenie odmien poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov za 1. 

polrok 2022: 
Starosta odovzdal slovo predsedovi finančnej komisie Ing. Výrostkovi, ktorý informoval 
o finančných odmenách pre poslancov za 1. polrok 2022, čo zahŕňa účasť poslancov na MZ, 
Komisiách a akciách MČ. 

         Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 
       
12. Návrh na určenie odmeny kontrolórovi Mestskej časti Košice-Poľov za 1. polrok 2022: 

Starosta uviedol v ďalšom bode návrh na určenie odmeny kontrolórovi za 1. polrok 2022 a 
poslanci odsúhlasili odmenu kontrolórovi vo výške 30% zo súčtu mesačných platov 
za obdobie január 2022 – jún 2022. 

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

Ing. Výrostko informoval, že finančná komisia neodporúča schváliť žiadosť pre p. Mons. 
Antona Konečného ohľadom príspevku na vydanie knihy a navrhol prijať aj uznesenie, že 



MZ MČ Košice-Poľov berie na vedomie stanovisko finančnej komisie a nesúhlasí 
s vyhovením žiadosti Mons. Antona Konečného. 
 

14. Rôzne: 
Ing. Výrostko uviedol, že na ihrisku, kde sa stavia Kaufland park chodia deti a aj ich na to 
upozornil, že je to ešte stavenisko a nemajú tam čo robiť. Starosta informoval, že ho 
kontaktovala p. riaditeľka MŠ za účelom zverejnenia oznamu na stránke MČ Košice-Poľov 
ohľadom vandalov v areáli MŠ. Starosta ďalej uviedol, že v priebehu mesiaca júl sa 
uskutoční v MČ Košice-Poľov zber elektroodpadu formou zberu priamo od bránky 
rodinného domu. Kontrolór informoval, že tento rok končí funkčné obdobie kontrolóra a 
taktiež sa poďakoval za schválenie odmeny. 

 
 
15. Záver: 

Starosta poďakoval všetkým zúčastneným,  poprial príjemný oddych a dovolenku a ukončil 
14. zasadnutie MZ MČ Košice-Poľov. 

 
 
 
 
 
 
 

          Roland Lacko 
                   starosta MČ Košice–Poľov 
                
 
 
 
Zápisnica vyhotovená dňa: 30.06.2022 

Zapísala: Ing. Martina Pethöová 

 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Marek Karafa    Podpísal dňa 04.07.2022  
  
 
Ing. Ivan Forrai   Podpísal dňa 04.07.2022  


