
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Poľov 
 
 

Z á p i s n i c a  
z 1. (ustanovujúceho) zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice–Poľov, 
zo dňa 23.11.2022   

 
 
Prítomní:   
-  Roland Lacko 
-  Bc. Matej Brada, Mgr. Marianna Čonková, Monika Lacková, Bc. Maroš Varga,  

Ing. Marek Výrostko 
-  Kontrolór MČ Košice-Poľov: Ing. Jaroslav Hospodár 
- Predsedníčka MVK: Mária Barnová 
-  Zamestnanci MČ Košice-Poľov: Ing. Martina Pethöová, Ing. Marcela Vojtašková 
- Hostia: Mgr. Lucia Gurbáľová, Ing. Ivan Forrai 
 
Program:  
SLÁVNOSTNÁ ČASŤ: 
1. Otvorenie. 
2. Informácia predsedníčky miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu MČ 

Košice-Poľov a poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov. 
3. Zloženie sľubu starostu MČ Košice-Poľov. 
4. Zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov. 
5. Vystúpenie starostu MČ Košice-Poľov. 

 
PRACOVNÁ ČASŤ: 
6. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 
7. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ Košice-Poľov. 
8. Správa mandátovej komisie o overení mandátov starostu MČ Košice-Poľov a poslancov 

Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov. 
9. Určenie platu starostu MČ Košice-Poľov. 
10. Zriadenie komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov. 
11. Voľba predsedov a členov komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov. 
12. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva na zastupovanie starostu MČ Košice-

Poľov. 
13. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva na zvolanie a vedenie zasadnutia 

miestneho zastupiteľstva. 
14. Záver. 

 
 
 
 
 
 



1. Otvorenie rokovania: 
Po zaznení hymny Slovenskej republiky otvoril rokovanie starosta MČ Košice–Poľov 
Roland Lacko v sále na prízemí kultúrneho domu. Privítal všetkých prítomných a poprosil 
pani Máriu Barnovú, predsedníčku miestnej volebnej komisie, aby informovala o výsledku 
volieb starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva. 

 
2. Informácia predsedníčky miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu MČ Košice-

Poľov a poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Poľov: 
Dňa 29. novembra 2022 sa v súlade s Rozhodnutím predsedu NR SR č.209/2022 
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov 
samosprávnych krajov a zákonom č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uskutočnili 
voľby do orgánov samosprávy obcí. 
V Mestskej časti Košice-Poľov bol utvorený 1 volebný obvod, 1 volebný okrsok a zriadená 
8-členná volebná komisia, ktorá plnila úlohy aj okrskovej volebnej komisie v zmysle §170 
ods.9 zákona č.180/2014 Z.z. 
Miestna volebná komisia v MČ Košice-Poľov vyhotovila zápisnicu o nasledovných 
výsledkoch volieb: 
V zozname voličov bolo zapísaných 949 osôb. Na hlasovaní sa zúčastnilo 712 voličov, čo 
predstavuje 75,03%. Pre voľby starostu mestskej časti bolo odovzdaných 703 platných 
hlasovacích lístkov. Pre voľby do miestneho zastupiteľstva bolo odovzdaných 674 platných 
hlasovacích lístkov. 
Za starostu MČ Košice-Poľov bol zvolený Roland Lacko (nezávislý kandidát), ktorému svoj 
hlas platne odovzdalo 299 voličov. 
Ostatným kandidátom na funkciu starostu odovzdali voliči nasledovný počet hlasov: 

• Mgr. Mária Birošová (nezávislá kandidátka) – 122 platných hlasov 

• Mgr. Lucia Gurbáľová (Kresťanskodemokratické hnutie; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA; Sloboda 
a Solidarita; SME RODINA; NOVA; DOBRÁ VOĽBA a Umiernení) 

• Bc. Valéria Piroško-Kiráľová (nezávislá kandidátka) – 23 platných hlasov 
Za poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Poľov boli zvolení: 

• Ing. Marek Výrostko (nezávislý kandidát), s počtom platných hlasov: 325 

• Monika Lacková (nezávislá kandidátka), s počtom platných hlasov: 296 

• Mgr. Marianna Čonková (Kresťanskodemokratické hnutie), s počtom platných  hlasov:  
279 

• Bc. Maroš Varga (nezávislý kandidát), s počtom platných hlasov: 273 

• Bc. Matej Brada (Kresťanskodemokratické hnutie), s počtom platných hlasov: 270 
Ostatným kandidátom (náhradníkom), ktorí neboli zvolení za poslancov miestneho 
zastupiteľstva odovzdali voliči nasledovný počet hlasov: 

• Ing. Ivan Forrai, MBA (Kresťanskodemokratické hnutie), s počtom platných hlasov: 
236 

• Peter Vyšnický (nezávislý kandidát), s počtom platných hlasov: 236 

• Ing. Simona Krištofová (nezávislá kandidátka), s počtom platných hlasov: 216 

• Bc. Valéria Piroško-Kiráľová (nezávislá kandidátka), s počtom platných hlasov: 188 

• Ing. Martin Kožej (nezávislý kandidát), s počtom platných hlasov: 130 

• Ing. Vladimír Andruch (NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÝ KANDIDÁTI), s počtom 
platných hlasov: 121 



• Jaroslav Varga (nezávislý kandidát), s počtom platných hlasov: 100 
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v Mestskej časti Košice-Poľov vo 
voľbách do orgánov samosprávy obcí bola podpísaná všetkými členmi miestnej volebnej 
komisie dňa 30.októbra 2022 o 04:03 hod. 

 
3. Zloženie sľubu starostu MČ Košice-Poľov : 

V súlade s Čl.II ods.11 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov a 
§13 ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení Roland Lacko zložil sľub v znení: 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy mestskej časti a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej 
funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  
Po zložení a podpísaní zákonom predpísaného sľubu pani Mária Barnová, predsedníčka 
miestnej volebnej komisie, odovzdala Rolandovi Lackovi Osvedčenie o zvolení za starostu 
MČ Košice-Poľov a Ing. Marek Výrostko odovzdal insígnie novozvolenému starostovi. 

          
4. Zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov: 

Starosta požiadal pani Moniku Lackovú, aby prečítala zákonom predpísaný sľub poslanca 
miestneho zastupiteľstva: 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy mestskej časti, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca 
miestneho zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia 
a svedomia.“ 
Všetci novozvolení poslanci svojím podpisom tento sľub aj potvrdili. Následne starosta 
zablahoželal poslancom a poprial im veľa zdravia, trpezlivosti, úspechov pri výkone 
mandátu. 
Predsedníčka MVK odovzdala poslancom Osvedčenia o zvolení za poslanca miestneho 
zastupiteľstva. 

 
5. Vystúpenie starostu MČ Košice-Poľov: 

Novozvolený starosta MČ Košice-Poľov sa poďakoval občanom za prejavenú dôveru, ktorú 
mu vo voľbách dali. Veľmi si to váži a bude sa snažiť naplniť všetky svoje sľuby a ciele, 
ktoré im dal. 
Novému miestnemu zastupiteľstvu zaželal úspešné roky, trpezlivosť a správne 
rozhodnutia. Verí, že mu bude oporou a spolu vytvoria pokojnú atmosféru a budú 
pracovať v záujme občanov. 
Poďakoval aj poslancom predchádzajúceho volebného obdobia za ich prínos a spoluprácu 
a odovzdal im darčekové koše. 
Na záver sa poďakoval aj kolektívu zamestnancov miestneho úradu. 

 
6. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice: 

V súlade s Čl.II Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov a §15 
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov 
starosta navrhol za členov mandátovej komisie: Mgr. Mariannu Čonkovú a Moniku 
Lackovú, do návrhovej komisie stanovil Ing. Mareka Výrostka, za overovateľov zápisnice 
určil Bc. Mateja Bradu a Bc. Maroša Vargu. 



Za zapisovateľku ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov 
starosta určil Ing. Marcelu Vojtaškovú. 

  

                   Hlasovanie – za:5    proti:0    zdržali sa:0 
 

7. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia 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:5    proti:0    zdržali sa:0 
 

8. Správa mandátovej komisie o overení mandátov starostu MČ Košice-Poľov a poslancov 
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov: 
Mandátová komisia v zmysle Čl.II Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ 
Košice-Poľov v zložení: Mgr. Marianna Čonková a Monika Lacková preskúmala materiály 
z volebného dňa, ktoré poskytla miestna volebná komisia a na základe zápisnice miestnej 
volebnej komisie zo dňa 30.10.2022 zistila, že za starostu Mestskej časti Košice-Poľov bol 
zvolený Roland Lacko a za poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-
Poľov boli zvolení: Bc. Matej Brada, Mgr. Marianna Čonková, Monika Lacková, Bc. Maroš 
Varga a Ing. Marek Výrostko. 
Na základe zistených skutočností, so zreteľom na zloženie zákonom predpísaného sľubu 
novozvoleným starostom a novozvolenými poslancami miestneho zastupiteľstva, 
mandátová komisia osvedčila zvolenie za starostu MČ Košice-Poľov Rolanda Lacka 
a poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov: Bc. Matej Brada, Mgr. Marianna 
Čonková, Monika Lacková, Bc. Maroš Varga a Ing. Marek Výrostko a ich ujatie sa funkcií. 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 
A. zobralo na vedomie 

• informáciu predsedníčky Miestnej volebnej komisie MČ Košice-Poľov o výsledku 
volieb do orgánov samosprávy MČ Košice-Poľov, ktoré sa konali dňa 29.10.2022. 

• správu mandátovej komisie miestneho zastupiteľstva o overení výsledkov volieb na 
funkciu starostu MČ Košice-Poľov a poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-
Poľov. 

B. konštatovalo, že 

• novozvolený starosta MČ Košice-Poľov Roland Lacko zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu mestskej časti 

• 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 a Ing. Marek Výrostko. 

  
                     Hlasovanie – za:5    proti:0    zdržali sa:0 
 
 

9. Určenie platu starostu MČ Košice-Poľov:  
Miestne zastupiteľstvo v súlade s §11 ods.4 písm.i) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 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 určilo plat starostovi MČ Košice-Poľov podľa §3 ods.1 zákona o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov 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 
predpísaného sľubu. 

   
                     Hlasovanie – za:5    proti:0    zdržali sa:0 

 
10. Zriadenie komisií Miestneho zastupiteľstva v MČ Košice-Poľov: 

V súlade s §15 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
ústavným zákonom č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov starosta navrhol zriadiť tieto 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    zdržali sa:0 
 

Náplň práce 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    zdržali sa:0 
 

11. Voľba predsedov a členov komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov: 
Miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo, aby sa o navrhnutých kandidátoch na predsedov 
komisií hlasovalo verejne.  

         Hlasovanie – za:5    proti:0    zdržali sa:0 
 

Miestne zastupiteľstvo zvolilo za predsedov a členov komisií týchto kandidátov: 
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     zdržala 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 

 
12. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva na zastupovanie starostu MČ Košice-Poľov: 

V zmysle §13b zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a §15a zákona č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov starosta 
poveril svojim zastupovaním poslanca Ing. Mareka Výrostka, ktorý získal vo voľbách 
najväčší počet platných hlasov, v rozsahu určenom v písomnom poverení. 
Miestne zastupiteľstvo zobralo túto informáciu na vedomie.  
 

                     Hlasovanie – za:5    proti:0    zdržali sa:0 
 

13. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva na zvolanie a vedenie zasadnutia MZ: 
Ak starosta nezvolá zasadnutie miestneho zastupiteľstva v zmysle §12 zákona č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený 
miestnym zastupiteľstvom. 
Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak zástupca starostu nie je prítomný alebo 
odmietne viesť zasadnutie miestneho zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený 
miestnym zastupiteľstvom. 
 
 



Miestne zastupiteľstvo na základe vyššie uvedeného poverilo poslankyňu Moniku Lackovú 
zvolaním a vedením miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov. 

 
         Hlasovanie – za:5    proti:0    zdržali sa:0 
 
 

14. Záver: 
Starosta MČ Košice-Poľov Roland Lacko skonštatoval, že program ustanovujúceho 
zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa poslancom za ich účasť a 
vyhlásil Ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov za ukončené.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Roland Lacko 
               starosta MČ Košice–Poľov 
 
Zápisnica vyhotovená dňa: 30.11.2022 
Zapísala: Ing. Marcela Vojtašková 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Bc. Matej Brada    Podpísal dňa: 05.12.2022 
 
     
Bc. Maroš Varga    Podpísal dňa: 05.12.2022 


