
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Poľov 
 
 

Z á p i s n i c a  
z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Košice–Poľov, 
zo dňa 16.12.2022   

 
Prítomní:   
-  Starosta MČ Košice–Poľov: Roland Lacko 
-  Poslanci miestneho zastupiteľstva: Bc. Matej Brada, Mgr. Marianna Čonková, Monika 

Lacková, Bc. Maroš Varga, Ing. Marek Výrostko 
-  Ekonómka : Adriána Hudáková 
-  Kontrolór: Ing. Jaroslav Hospodár 
-  Zamestnanec MČ Košice-Poľov: Ing. Martina Pethöová 
 
Program:  
1. Otvorenie rokovania. 
2. Voľba volebnej komisie pre vykonanie voľby kontrolóra, 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 starostu MČ Košice-Poľov o svojej činnosti. 
6. Voľba kontrolóra MČ Košice-Poľov. 
7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky MČ Košice-Poľov za rok 2021 a 

k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe. 
8. Výročná správa MČ Košice-Poľov za rok 2021. 
9. a) Odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k návrhu rozpočtu MČ Košice-Poľov 

na roky 2023-2025. 
b) Návrh rozpočtu MČ Košice-Poľov na roky 2023-2025. 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na I. polrok 2023. 
11. Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra MČ Košice-Poľov za II. Polrok 2022 . 
12. Návrh na úpravu platu starostu MČ Košice-Poľov. 
13. Návrh na úpravu cenníka úhrad za poskytnuté služby občanom MČ Košice-Poľov. 
14. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov. 
15. Rôzne. 
16. Záver. 

 
 

1. Otvorenie rokovania: 
Rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov otvoril starosta Roland Lacko. Privítal 
všetkých zúčastnených a skonštatoval, že rokovanie miestneho zastupiteľstva je 
uznášaniaschopné. 

 
 



2. Voľba volebnej komisie pre vykonanie voľby kontrolóra, návrhovej komisie, overovateľov 
 zápisnice a určenie zapisovateľky: 
Do volebnej komisie bol za predsedu určený Ing. Výrostko, za členov volebnej komisie voľby 
kontrolóra boli určení p. Lacková a Bc. Brada. Do návrhovej komisie starosta určil 
Mgr. Čonkovú.  Za overovateľov zápisnice 2. rokovania MZ MČ Košice-Poľov starosta určil 
Bc. Bradu a Bc. Vargu, za zapisovateľku Ing. Pethöovú. 

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

3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva: 
Poslanci hlasovali o programe, ktorý bol uvedený v pozvánke, keďže nemali žiaden návrh na 
vypustenie bodu programu, resp. na zmenu poradia bodov programu a nemali ani žiaden 
návrh, ktorý by chceli doplniť do programu rokovania miestneho zastupiteľstva.  
          Hlasovanie – za:5    proti:0    zdržali sa:0 
 

4. Kontrola plnenia uznesení:  
Starosta skonštatoval, že uznesenia z 15. zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov, konaného dňa 
30.09.2022 boli splnené. Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia 
uznesení z predchádzajúceho  zastupiteľstva s konštatovaním, že prijaté uznesenia boli 
splnené.                       Hlasovanie – za:5    proti:0    zdržali sa:0 

 
5. Informácia starostu MČ Košice-Poľov o svojej činnosti: 

Starosta informoval o akcii Mikuláš pre deti, ktorý sa konal dňa 06.12.2022, informoval aj 
o Rade starostov, ktorá sa konala 13.12.2022, kde za predsedníčku bola zvolená p. 
Kovačevičová, starostka MČ Košice-Nad jazerom. Primátor, ktorý bol na Rade starostov 
informoval o problémoch s financiami, ktoré očakávame v budúcom roku 2023. 15.12.2022 
bolo Mestské zastupiteľstvo, kde poslanci odsúhlasili zvýšenie poplatkov za školu a škôlku. 

                Hlasovanie – za:5    proti:0    zdržali sa:0 
 
6. Voľba kontrolóra MČ Košice-Poľov:   

Starosta informoval, že bola vyhlásená voľba kontrolóra MČ Košice-Poľov, do ktorej sa 
prihlásili 2 uchádzači a to Ing. Hospodár a JUDr. Heveri. Starosta odovzdal slovo obidvom 
uchádzačom, aby sa predstavili poslancom a na základe toho poslanci odovzdali svoj hlas 
jednému z uchádzačov. Volebná komisia pre vykonanie voľby kontrolóra spočítala hlasy a 
predseda komisie Ing. Výrostko oznámil, že do funkcie kontrolóra MČ Košice-Poľov od 
01.01.2023 bol zvolený Ing. Hospodár.                         Hlasovanie – za:5    proti:0    zdržali sa:0 

 
7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky MČ Košice-Poľov za rok 2021  
     a k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe: 

Starosta ďalej informoval o audite, kde audítorka uskutočnila audit účtovnej závierky MČ 
Košice-Poľov, ktorá obsahovala súvahu k 31.12.2021, výkaz ziskov a strát končiaci 
k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a 
účtovných metód. Cieľom audítora je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako 
celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby a vydať 
správu audítora, vrátane názoru. Na základe overenia dodržiavania povinnosti podľa 
požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávnu 
v znení neskorých predpisov audítorka skonštatovala, že MČ Košice-Poľov konala v súlade s 
požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.        Hlasovanie – za:5  proti:0    zdržali sa:0 



 
8. Výročná správa MČ Košice-Poľov za rok 2021: 
 Starosta informoval o výročnej správe, ktorá bola vypracovaná  za rok 2021 a poslanci 

zobrali Výročnú správu MČ Košice-Poľov za rok 2021 na vedomie. 
          Hlasovanie – za:5    proti:0    zdržali sa:0 
    
9. a) Odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice-Poľov k návrhu rozpočtu MČ Košice-Poľov na 

roky 2023-2025: 
Starosta dal slovo kontrolórovi, ktorý informoval, že návrh rozpočtu MČ na roky 2024-2025 
a návrh rozpočtu MČ na rok 2023 bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi – zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne 
záväznými nariadenia a internými predpismi MČ ako rozpočet vyrovnaný s rozpočtovými 
príjmami a výdavkami v čiastke 226 240,-  eur. Kontrolór odporučil MZ MČ Košice-Poľov 
zobrať na vedomie predložený návrh viacročného rozpočtu MČ Košice-Poľov na roky 2024-
2025.           Hlasovanie – za:5    proti:0    zdržali sa:0 
 

9. b) Návrh rozpočtu MČ Košice-Poľov na roky 2023-2025 
 Starosta v ďalšom bode informoval, že každý obdržal návrh rozpočtu MČ Košice-Poľov na 

roky 2023-2025, pričom dal slovo ekonómke, ktorá uviedla, že celkové príjmy sú vo výške 
226 240,- eur, celkové výdavky sú vo výške 226 240,- eur  a výsledok hospodárenia je 0 eur. 

                Hlasovanie – za:5    proti:0    zdržali sa:0 
 
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov na I. polrok 2023: 
 Kontrolór MČ Košice-Poľov informoval o návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

a plánuje kontrolu:  
- účelu použitia rozpočtových prostriedkov MČ v roku 2022 v hotovostnom a aj 
bezhotovostnom platobnom styku, 
- vykonania inventarizácie finančných prostriedkov, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2022, 
- splnenia uznesení prijatých poslancami MZ v roku 2022. 

                Hlasovanie – za:5    proti:0    zdržali sa:0 
 
11. Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra MČ Košice-Poľov za II. polrok 2022: 

Kontrolór MČ Košice-Poľov uviedol, že z kontrol podľa schváleného plánu kontrol boli 
vykonané finančné kontroly, ktorých cieľom bolo skontrolovať účel použitia rozpočtových 
prostriedkov na úseku tovarov a služieb v roku 2021 v hotovostnom platobnom styku, 
plnenie uznesení prijatých poslancami MZ MČ Košice-Poľov, VZN platných pre MČ Košice-
Poľov. Kontrolór MČ skonštatoval, že vykonanými kontrolami neboli zistené nedostatky. 

         Hlasovanie – za:5    proti:0    zdržali sa:0 
       
12. Návrh na úpravu platu starostu MČ Košice-Poľov: 
 Predseda finančnej komisie Ing. Výrostko podal návrh na zvýšenie platu starostu. MZ MČ 

Košice-Poľov určilo starostovi Rolandovi Lackovi 20% zvýšenie platu s účinnosťou 
od 01.01.2023.                                                                Hlasovanie – za:5    proti:0    zdržali sa:0 

 



13. Návrh na úpravu cenníka úhrad za poskytnuté služby občanom MČ Košice-Poľov.: 
V ďalšom bode starosta informoval, že finančná komisia z dôvodu zvyšujúcich sa nákladov 
na energie upravila cenník úhrad za poskytnuté služby  a MZ MČ Košice-Poľov schválilo ceny 
podľa predloženého návrhu.                                      Hlasovanie – za:5    proti:0    zdržali sa:0 
 

14. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva: 
 Starosta dal priestor poslancom a p. Lacková uviedla, že je potrebné riešiť s firmou 

Hamburger Recycling parkovanie automobilov, nakoľko parkujú pri krajnici v zákrute a nie 
je to bezpečné a taktiež aby nestáli na plnej čiare. Mgr. Čonková poukázala na údržbu ciest 
v MČ Košice-Poľov a uviedla, že nie je možné neustále posypávať cesty soľou. Bc. Varga 
navrhol, aby sa umiestnili v MČ zrkadlá v neprehľadných zákrutách a na miestach, kde je zlá 
viditeľnosť. 

 
15. Rôzne: 
 Kontrolór MČ Košice-Poľov informoval a pozval všetkých zúčastnených na vianočný 

koncert, ktorý sa konal v Starej radnici. 
 
16. Záver: 

Starosta poďakoval všetkým zúčastneným,  poprial krásne vianočné sviatky a všetko dobré 
v novom roku a ukončil 2. zasadnutie MZ MČ Košice-Poľov. 
 

 
 
 
 
 
 

          Roland Lacko 
                   starosta MČ Košice–Poľov 
                
 
 
 
Zápisnica vyhotovená dňa: 20.12.2022 

Zapísala: Ing. Martina Pethöová 

 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Bc. Matej Brada   Podpísal dňa 22.12.2022  
  
 
Bc. Maroš Varga   Podpísal dňa 22.12.2022  
 


