
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 9/2022 

z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 16.12.2022 

 

Voľba volebnej komisie pre vykonanie voľby kontrolóra, 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 

• volebnú komisiu pre vykonanie voľby kontrolóra: 

- za predsedu komisie: Ing. Marek Výrostko 

- za členov komisie: Bc. Matej Brada, Monika Lacková 

• návrhovú komisiu:  Mgr. Marianna Čonková   

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

• zapisovateľku:  Ing. Martina Pethöová 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 20.12.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 10/2022 

z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 16.12.2022 

 

Schválenie zverejneného programu 2. 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 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov. 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 20.12.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 11/2022 

z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 16.12.2022 

 

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 

kontrolu plnenia uznesení z 15. zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov, ktoré sa konalo dňa 

30.09.2022 s konštatovaním, že prijaté uznesenia boli splnené. 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 20.12.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 12/2022 

z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 16.12.2022 

 

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 1.zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ 

Košice-Poľov. 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 20.12.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 13/2022 

z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 16.12.2022 

 

Voľba kontrolóra MČ Košice-Poľov 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa §14 ods.3 písm. k) zákona SNR č.401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení zmien a doplnkov a §18a zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších právnych predpisov 

 

A. berie na vedomie 
informáciu, že pracovná komisia, zriadená uznesením č.150/2022 zo dňa 30.09.2022 

preskúmala náležitosti podaných písomných prihlášok a dospela k záveru, že všetci kandidáti 

splnili kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie kontrolóra MČ Košice-Poľov 

 

 

B. volí 
do funkcie kontrolóra MČ Košice-Poľov Ing. Jaroslava Hospodára 

 

 

C. udeľuje súhlas 

v súlade s ustanovením §18 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov zvolenému kontrolórovi MČ Košice-Poľov podnikať, vykonávať inú 

zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických 

osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

 

D. určuje 
plat kontrolórovi MČ Košice-Poľov podľa §18c ods.1 a ods.2 zákona o obecnom zriadení 

s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 



s účinnosťou odo dňa nástupu do funkcie a zároveň vzniku pracovného pomeru, t.j. 

01.01.2023. 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 20.12.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 

 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 14/2022 

z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 16.12.2022 

 

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky MČ Košice-Poľov za 

rok 2021 a správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 

 

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 

správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky MČ Košice-Poľov za rok 2021 a správu 

k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo Výročnej správe zostavenej za rok 2021. 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 20.12.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 15/2022 

z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 16.12.2022 

 

Výročná správa MČ Košice-Poľov za rok 2021 

 

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 

Výročnú správu MČ Košice-Poľov za rok 2021. 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 20.12.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 16/2022 

z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 16.12.2022 

 

Rozpočet MČ Košice-Poľov na roky 2023 - 2025 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov podľa §11 ods.4 písm. b) zákona SNR č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §14 ods.3 písm. d) zákona SNR č.401/1990 

Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov 

A. berie na vedomie 
odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k návrhu rozpočtu MČ Košice-Poľov na roky 

2023- 2025. 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

B. schvaľuje 
rozpočet MČ Košice-Poľov na rok 2023 

 

Príjmy celkom:  226 240,- € 

Výdavky celkom:  226 240,- € 

Rozdiel:               0,- € 

 

Bežný rozpočet: 

Príjmy:    226 240,- € 

Výdavky:   220 240,- € 

Rozdiel:       6 000,- € 

 

Kapitálový rozpočet: 

Príjmy:      0,- € 

Výdavky:       0,- € 

Rozdiel – prebytok:     14 450,- € 

 



Finančné operácie: 

Príjmy:               0,- € 

Výdavky:      6  000,- € 

Rozdiel:      - 6 000,- € 

 

                                             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

C. berie na vedomie 

rozpočet MČ Košice-Poľov na roky 2024 a 2025 

 

    Rok 2024   Rok 2025 

Príjmy celkom:  230 765,- €   235 380,- € 

Výdavky celkom:  226 035,- €   230 555,- € 

Rozdiel:       4 730,- €        4 825,- € 

 

             Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 20.12.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 17/2022 

z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 16.12.2022 

 

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na I. polrok 2023 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov  

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na I. polrok 2023 podľa predloženého 

návrhu a zároveň poveruje kontrolóra MČ Košice-Poľov vykonaním týchto kontrol. 

 

 

            Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 20.12.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 18/2022 

z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 16.12.2022 

 

Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra MČ Košice-Poľov za II. polrok 2022 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov  

berie na vedomie 

Správu o výsledkoch kontroly kontrolóra MČ Košice-Poľov za II. polrok 2022. 

 

 

            Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 20.12.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 19/2022 

z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 16.12.2022 

 

Úprava platu starostu MČ Košice-Poľov 

 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §14 ods.3 písm.j) zákona SNR č.401/1990 

Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov a §3 a §4 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom 

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

predpisov 

určuje 

zvýšenie platu o 20% starostovi MČ Košice-Poľov p. Rolandovi Lackovi s účinnosťou od 

01.01.2023. 

 

               Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

              Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 20.12.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová  



Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Poľov 

 

 

U z n e s e n i e  č. 20/2022 

z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov, 

zo dňa 16.12.2022 

 

Cenník úhrad za poskytnuté služby občanom 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 

schvaľuje 

Cenník úhrad za poskytnuté služby občanom MČ Košice-Poľov s účinnosťou od 01.01.2023. 

 

 

            Hlasovanie: za 5     proti 0     zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Roland Lacko 

                starosta MČ Košice-Poľov 

                   podpísal dňa: 20.12.2022 

Zapisovateľka: Ing. Martina Pethöová 


