
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Poľov 
 
 

Z á p i s n i c a  
z 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Poľov, 

zo dňa 30.09.2022   
 
 
Prítomní:   
-  Starosta MČ Košice–Poľov: Roland Lacko 
-  Poslanci miestneho zastupiteľstva: Ing. Marek Výrostko, Mgr. Lucia Gurbáľová, Ing. Ivan 

Forrai, Marek Karafa 
-  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. Vyhlásenie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice-Poľov. 
7. Návrh na určenie odmien poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov.  
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 ospravedlnila Monika Lacková.  

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

Do návrhovej komisie starosta určil Ing. Mareka Výrostka. Za overovateľov zápisnice 15. 
rokovania MZ MČ Košice-Poľov starosta stanovil Mareka Karafu 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 zo 14.zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov, 
konaného dňa 27.06.2022 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 o činnosti starostu MČ Košice-Poľov od posledného rokovania miestneho 

zastupiteľstva: 
- Začiatkom júla mestská časť zorganizovala Deň Poľova, kde v programe vystúpila 
hudobná skupina Basawell, kúzelník Gabi, sokoliari, pre deti boli pripravené skákacie 
hrady a šliapacie káry. Navštívil nás aj primátor mesta Košice pán Jaroslav Polaček. 
-  Pútnikov, ktorí sa zúčastnili  púte z Poľova do Levoče, mestská časť podporila guľášom.  
-  V júli a auguste sa uskutočnil zájazd na kúpalisko do Maďarska. 
-  Pri futbalovom ihrisku bol vybudovaný K Park a postavil sa altánok. 
-  Na cintoríne sa vysadili štyri stromy ako náhrada za vyrúbané vŕby. 
- Starosta sa v septembri zúčastnil rokovania Rady starostov, kde bolo prijaté uznesenie, 
v ktorom starostovia žiadali primátora mesta Košice, aby vykonal opatrenie týkajúce sa 
zvýšenia dane z príjmov fyzických osôb pre jednotlivé mestské časti o 4,58% v rozpočte 
pre rok 2022. 
 
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o činnosti starostu MČ Košice-
Poľov od 14. zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov. 
 

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

6. Vyhlásenie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice-Poľov: 
Dňa 31.12.2022 dôjde k zániku výkonu funkcie kontrolóra mestskej časti Košice-Poľov, 

Ing. Jaroslava Hospodára, uplynutím jeho funkčného obdobia. 
Miestne zastupiteľstvo určilo deň konania voľby kontrolóra Mestskej časti Košice-Poľov 

na 16.12.2022 (piatok) s termínom nástupu do funkcie od 01.01.2023 a určilo výkon 
funkcie výkon funkcie kontrolóra Mestskej časti Košice-Poľov v rozsahu 20% pracovného 
úväzku. 

Miestne zastupiteľstvo schválilo: 

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“. 

 
Miestne zastupiteľstvo zriadilo 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 

  
Miestne zastupiteľstvo uložilo 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 náležitosti prihlášok. 

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

na spracovanie a zaslanie pozvánok jednotlivým kandidátom. 

 
Miestne zastupiteľstvo požiadalo 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    zdržali sa:0 

 
7. Návrh na určenie odmien poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov: 

Na podnet predsedu finančnej komisie bol vypracovaný návrh finančných odmien 
v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov MZ MČ Košice-Poľov. 

 
Miestne zastupiteľstvo schválilo finančné odmeny poslancom Miestneho zastupiteľstva 
MČ Košice-Poľov na konci ich funkčného obdobia podľa predloženého návrhu. 
    
          Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 

 
8. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov: 

- Marek Karafa – upozornil, že keď prší, dažďová voda stojí v areáli K Park. 
- Starosta má v pláne vyčistiť jarok pri kostole, ale čaká, kým sa počasie umúdri, aby 
vybratý odpad obschol a tým sa zminimalizoval, keďže poplatok za vývoz odpadu závisí od 
jeho hmotnosti.  
- Lucia Gurbáľová – sa opýtala starostu, koľko stál mestskú časť Deň Poľova. Starosta 
odpovedal, že do 4 000 eur. Najväčšou položkou bola skupina Basawell - 1 000 eur, 
kúzelník Gabi – 260 eur, vystúpenie sokoliarov – 345 eur. 
- Marek Výrostko – upozornil na čmuhy od topánok na šmýkalkách na detskom ihrisku. 

 
9. Záver: 

Starosta MČ Košice-Poľov Roland Lacko skonštatoval, že program zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa poslancom za spoluprácu v priebehu štyroch 
rokov a vyhlásil 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov za ukončené. 

 
         
 

 

 

http://www.mcpolov.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Roland Lacko 
             starosta MČ Košice–Poľov 
                 
Zápisnica vyhotovená dňa: 10.10.2022 
Zapísala: Ing. Marcela Vojtašková 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Ivan Forrai     Podpísal dňa:  28.10.2022 
   
      
Marek Karafa      Podpísal dňa:  29.10.2022 


