
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 146/2022 

z 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 30.09.2022 

 

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:  Ing. Marek Výrostko    

- overovateľov zápisnice: Ing. Ivan Forrai, Marek Karafa   

- zapisovateľku:  Ing. Marcela Vojtašková   

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

               starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 03.10.2022 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 147/2022 

z 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 30.09.2022 

 

Schválenie zverejneného programu 15. 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 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 03.10.2022 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková  



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 148/2022 

z 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 30.09.2022 

 

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 zo  14.zasadnutia 

MZ MČ Košice-Poľov, ktoré sa konalo dňa 27.06.2022 s konštatovaním, že prijaté uznesenia 

boli splnené. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 03.10.2022 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 149/2022 

z 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 30.09.2022 

 

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 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

MČ Košice-Poľov. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 03.10.2022 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 150/2022 

z 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 30.09.2022 

 

Vyhlásenie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice-Poľov 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa §18a a §11 ods.4 písm.j) 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 neskorších predpisov  

 

A. konštatuje 

že podľa §18a ods.8 písm.c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov dôjde dňa 31.12.2022 k zániku výkonu funkcie kontrolóra mestskej časti, Ing. 

Jaroslava Hospodára, uplynutím jeho funkčného obdobia. 

 
B. vyhlasuje 

deň konania voľby kontrolóra Mestskej časti Košice-Poľov na 16.12.2022 (piatok) s termínom 

nástupu do funkcie od 01.01.2023. 

 

C. určuje 
výkon funkcie kontrolóra Mestskej časti Košice-Poľov v rozsahu 20% pracovného úväzku. 

 

D. Schvaľuje 
1. Spôsob vykonania voľby kontrolóra mestskej časti: 

a) Kandidát má právo v deň konania voľby vystúpiť na rokovaní miestneho zastupiteľstva 

a prezentovať svoje predstavy o budúcom pôsobení vo funkcii kontrolóra v časovom 

rozsahu 5 minút. 

b) Voľba kontrolóra mestskej časti sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov miestneho 

zastupiteľstva. 

c) Hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov uvedených v abecednom 

poradí. 

d) Platný hlasovací lístok bude ten, na ktorom bude zakrúžkovaný len jeden kandidát. 



e) Na zvolenie kontrolóra mestskej časti je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu 

nezískal, miestne zastupiteľstvo na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do 

ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet 

platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci 

kandidáti s najväčším počtom hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, 

ktorý získal najväčší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje 

žrebom. 

 

2. Predpoklady na výkon funkcie kontrolóra Mestskej časti Košice-Poľov: 

a) ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 

b) bezúhonnosť, 

c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

d) prax v kontrolnej činnosti alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, právnej 

alebo technickej je výhodou 

 

3. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta na funkciu kontrolóra: 

a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-mail), 

b) profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície, 

c) úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie 

dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí, 

d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (podľa §10 ods.4 písm.a) zákona 

č.330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov), 

e) písomný súhlas kandidáta na spracovanie a zverejnenie poskytnutých údajov v súlade 

s čl. 6 bod 1 písm.a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na 

účel vykonania voľby kontrolóra Mestskej časti Košice-Poľov, 

f) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu. 

 

4. Termín doručenia prihlášky kandidáta na funkciu kontrolóra mestskej časti: 

najneskôr do 02.12.2022 (piatok) do 13:00 hod. 

Prihlášku je potrebné doručiť na adresu Miestny úrad MČ Košice-Poľov, Dolina 2, 040 15 

Košice-Poľov, osobne alebo poštou, obálku je potrebné označiť „Voľba kontrolóra mestskej 

časti – NEOTVÁRAŤ“. 

 

E. zriaďuje 

Pracovnú komisiu zloženú zo zamestnancov MÚ MČ Košice-Poľov na posúdenie náležitostí 

prihlášok a vyhodnotenie splnenia predpokladov kandidátov na výkon funkcie kontrolóra 

mestskej časti v zložení: 

Ing. Marcela Vojtašková 

Ing. Martina Pethöová 

Renáta Kosturková 

 



F. ukladá 
Komisii na posúdenie náležitosti prihlášok a vyhodnotenie splnenia predpokladov kandidátov 

na výkon funkcie kontrolóra mestskej časti: 

1. Posúdiť, či bol dodržaný termín doručenia prihlášok, náležitosti písomných prihlášok 

a splnenie predpokladov kandidátov na výkon funkcie kontrolóra mestskej časti.  

2. Vyhotoviť zápisnicu o výsledku posúdenia náležitostí prihlášok. 

3. Predložiť zoznam kandidátov, ktorí splnili určené podmienky starostovi mestskej časti na 

spracovanie a zaslanie pozvánok jednotlivým kandidátom. 

 

G. žiada 
starostu mestskej časti, aby zverejnil vyhlásenie dňa konania voľby kontrolóra mestskej časti 

na úradnej tabuli mestskej časti a na webovom sídle mestskej časti (www.mcpolov.sk) 

najmenej 40 dní pred dňom konania voľby. 

 

             Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 03.10.2022 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 

http://www.mcpolov.sk/


Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 151/2022 

z 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 30.09.2022 

 

Určenie odmien poslancom MZ 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 a podľa Zásad odmeňovania poslancov MZ MČ Košice-Poľov 

schvaľuje 

odmeny poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov na konci ich funkčného 

obdobia podľa predloženého návrhu. 

 

            Hlasovanie: za 4     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 03.10.2022 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 


