
Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1/2022 

z 1. (ustanovujúceho) zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 23.11.2022 

 

Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, určenie overovateľov 

zápisnice a zapisovateľky 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa §15 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

- mandátovú komisiu:  Mgr. Marianna Čonková, Monika Lacková 

- návrhovú komisiu:  Ing. Marek Výrostko 

- overovateľov zápisnice: Bc. Matej Brada, Bc. Maroš Varga 

- zapisovateľku:  Ing. Marcela Vojtašková 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 29.11.2022 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 2/2022 

z 1. (ustanovujúceho) zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 23.11.2022 

 

Schválenie zverejneného programu 1. (ustanovujúceho) zasadnutia 

MZ MČ Košice-Poľov 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa §12 ods.5 a ods.7 zákona SNR č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

zverejnený program pracovnej časti 1.(ustanovujúceho) zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ Košice-Poľov. 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 29.11.2022 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 3/2022 

z 1. (ustanovujúceho) zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 23.11.2022 

 

Správa mandátovej komisie 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

A. berie na vedomie 
1. informáciu predsedníčky Miestnej volebnej komisie MČ Košice-Poľov o výsledku volieb do 

orgánov samosprávy MČ Košice-Poľov, ktoré sa konali dňa 29.10.2022 

2. správu mandátovej komisie MZ o overení výsledkov volieb na funkciu starostu MČ Košice-

Poľov a poslancov MZ MČ Košice-Poľov. 

 

B. konštatuje, že 
1. novozvolený starosta MČ Košice-Poľov Roland Lacko zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu mestskej časti, 

2. zvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca miestneho zastupiteľstva: Bc. Matej Brada 

Mgr. Marianna Čonková 

Monika Lacková 

Bc. Maroš Varga 

Ing. Marek Výrostko 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 29.11.2022 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 4/2022 

z 1. (ustanovujúceho) zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 23.11.2022 

 

Určenie platu starostu MČ Košice-Poľov 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov v súlade s §11 ods.4 písm.i) zákona SNR č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa §14 ods.3 písm.j) zákona SNR 

č.401/1990 Zb. o meste Košice a so zákonom NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

určuje 

plat starostovi MČ Košice-Poľov Rolandovi Lackovi podľa §3 ods.1 zákona o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest s následnou valorizáciou 

podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 29.11.2022 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 5/2022 

z 1. (ustanovujúceho) zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 23.11.2022 

 

Komisie Miestneho zastupiteľstva v MČ Košice-Poľov 

 

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov podľa §15 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

A. zriaďuje - stále komisie miestneho zastupiteľstva: 

 

a) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

b) Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských aktivít 

c) Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie 

d) Komisia pre kultúru a vzdelávanie 

e) Komisia pre šport a voľnočasové aktivity 

f) Komisia pre verejný poriadok a prešetrovanie sťažností 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

B. určuje – obsahovú náplň komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov: 

a) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

- Prijíma písomné oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa 
čl.7 ods.1 a 2 ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, 

- V prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti oznámení je komisia oprávnená 
požadovať od verejných funkcionárov vysvetlenie, 

- Podáva podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 
- Poskytuje informácie o podaných oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu 

ustanoveným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

 



b) Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských aktivít 

- Vyjadruje sa k návrhu rozpočtu mestskej časti, jeho zmenám a doplnkom, kontroluje 
plnenie rozpočtu mestskej časti, 

- Vyjadruje sa k záverečného účtu mestskej časti a rozdeleniu prebytku hospodárenia, 
- Vyjadruje sa k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti, 
- Vyjadruje sa k návrhu na prijatie úveru alebo pôžičky, 
- Vyjadruje sa k dôležitým investičným zámerom mestskej časti, 
- Vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných nariadení, ktoré majú dopad na rozpočet 
mestskej časti 
- Vyjadruje sa ku všetkým ostatným aktivitám, zámerom, ktoré majú dopad na 
financovanie a rozpočet mestskej časti, 
- Posudzuje a zaujíma stanovisko k dôležitým majetkovým úkonom a majetkovým 
právam vo vzťahu k prevodu majetku mestskej časti a nadobúdaniu do majetku mestskej 
časti, 
- Vyjadruje sa k materiálom, ktoré sú predkladané na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva v oblasti svojej pôsobnosti. 

 

c)  Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie  

- Vydáva stanovisko k územnoplánovacím podkladom a územnoplánovacej 
dokumentácii mesta Košice v katastrálnom území mestskej časti vrátane ich zmien 
a doplnkov, 

- Vyjadruje sa k návrhom rozvojových zámerov realizovaných na území mestskej časti, 
- Vyjadruje sa k investičným činnostiam realizovaných mestskou časťou ako aj 
právnickými a fyzickými osobami, 
- Vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a ich doplnkom 
v oblasti svojho pôsobenia, 
- Zúčastňuje sa na miestnych obhliadkach, ktoré vyplývajú z riešenia daných úloh, 
podnetov obyvateľov mestskej časti,  právnických subjektov a pod. 
- Monitoruje zabezpečovanie údržby a opráv miestnych komunikácií, sleduje nedostatky 
v zjazdnosti alebo opotrebovanie miestnych komunikácií, dáva návrhy na odstránenie 
nedostatkov a uvedenie komunikácií do pôvodného stavu, 
- Monitoruje zabezpečovanie čistoty verejných priestranstiev a navrhuje opatrenia na 
skvalitnenie životného prostredia, 
- Spolupracuje na aktivitách, ktorých cieľom je zlepšovanie prostredia pre život, 
- Podporuje činnosti v oblasti ochrany životného prostredia a zvyšovania povedomia 
obyvateľov pri nakladaní s odpadom, 
- Vyjadruje sa k materiálom, ktoré sú predkladané na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva v oblasti svojej pôsobnosti. 

 

d) Komisia pre kultúru a vzdelávanie 

- Predkladá návrhy v otázkach riešenia problematiky kultúry a vzdelávania, 
- Spolupôsobí pri plánovaní kultúrnych a spoločenských podujatí v mestskej časti, 
- Vyjadruje sa k podnetom verejnosti v oblasti kultúry, 



- Vyjadruje sa k materiálom na rokovanie miestneho zastupiteľstva v oblasti svojej 
pôsobnosti. 

e) Komisia pre šport a voľnočasové aktivity 

- Predkladá návrhy v otázkach riešenia problematiky v oblasti športu a voľnočasových 
aktivít, 

- Spolupôsobí pri plánovaní športových podujatí v mestskej časti, 
- Vyjadruje sa k podnetom verejnosti v oblasti športu a voľnočasových aktivít, 
- Vyjadruje sa k materiálom na rokovanie miestneho zastupiteľstva v oblasti svojej 

pôsobnosti. 

 

f) Komisia pre verejný poriadok a prešetrovanie sťažností 

- Zaoberá sa návrhmi a podnetmi z oblasti verejného poriadku a predkladá návrhy na ich 

možné riešenie, 

- Prerokúva materiály, ktoré sa týkajú oblasti verejného poriadku mestskej časti, 

- Prerokúva návrhy všeobecne záväzných nariadení mestskej časti, ktoré sú z oblasti 

verejného poriadku, 

- Zúčastňuje sa na miestnych obhliadkach, ktoré vyplývajú z riešenia daných úloh, podnetov 
obyvateľov mestskej časti,  právnických subjektov a pod. 

- Plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov 

a predpisov mestskej časti v oblasti svojej pôsobnosti. 

 

     Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 29.11.2022 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 6/2022 

z 1. (ustanovujúceho) zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 23.11.2022 

 

Voľba predsedov a členov komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov 

 

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov podľa §15 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

A. súhlasí 
s verejným hlasovaním predsedov komisií MZ MČ Košice-Poľov 

 

            Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

B. volí 

predsedov a členov komisií miestneho zastupiteľstva: 

a) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Predseda komisie: Monika Lacková 

Členovia komisie: Bc. Matej Brada 

   Mgr. Marianna Čonková 

   Bc. Maroš Varga 

   Ing. Marek Výrostko 

                                    Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

b) Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských aktivít 

Predseda komisie: Ing. Marek Výrostko 

Členovia komisie: Bc. Matej Brada 

   Mgr. Marianna Čonková 

   Monika Lacková 

   Bc. Maroš Varga 

                     Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 
 



c) Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie 

Predseda komisie: Bc. Matej Brada 

Členovia komisie: Mgr. Marianna Čonková 

   Monika Lacková 

   Bc. Maroš Varga 

   Ing. Marek Výrostko 

                           Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 
 

d) Komisia pre kultúru a vzdelávanie 

Predseda komisie: Mgr. Marianna Čonková 

Členovia komisie: Bc. Matej Brada 

   Monika Lacková 

   Bc. Maroš Varga 

   Ing. Marek Výrostko 

                           Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 
 

e) Komisia pre šport a voľnočasové aktivity 

Predseda komisie: Bc. Maroš Varga 

Členovia komisie: Bc. Matej Brada 

   Mgr. Marianna Čonková 

   Monika Lacková 

   Ing. Marek Výrostko 

                           Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

f) Komisia pre verejný poriadok a prešetrovanie sťažností 

Predseda komisie: Ing. Marek Výrostko 

Členovia komisie: Bc. Matej Brada 

   Mgr. Marianna Čonková 

   Monika Lacková 

   Bc. Maroš Varga 

                     Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 29.11.2022 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 7/2022 

z 1. (ustanovujúceho) zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 23.11.2022 

 

Poverenie zastupovaním starostu 

 

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov podľa §13b zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §15a zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice 

v znení neskorších predpisov 

berie na vedomie 

informáciu, že starosta MČ Košice-Poľov poveruje poslanca Ing. Mareka Výrostka 

zastupovaním starostu MČ Košice-Poľov v rozsahu určenom v písomnom poverení. 

 

              Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 29.11.2022 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 



Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 8/2022 

z 1. (ustanovujúceho) zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 23.11.2022 

 

Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva na zvolávanie a vedenie 

zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

 

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-Poľov podľa §12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

poveruje 

poslankyňu Moniku Lackovú zvolávaním a vedením zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ 

Košice-Poľov v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, §12 ods.3 tretia veta, §12 ods.5 piata veta 

a §12 ods.6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

                         Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 29.11.2022 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková 


