
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Poľov 
 
 

Z á p i s n i c a  
z 3. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Poľov, 

zo dňa 16.03.2023   
 
 
Prítomní:   
-  Starosta MČ Košice–Poľov: Roland Lacko 
-  Poslanci miestneho zastupiteľstva: Ing. Marek Výrostko, Bc. Matej Brada Mgr. Marianna 

Čonková, Monika Lacková, Bc. Maroš Varga 
-  Kontrolór MČ Košice-Poľov: Ing. Jaroslav Hospodár 
-  Zamestnanec MČ Košice-Poľov: Ing. Marcela Vojtašková 
- Silvia Egriová, Marta Gergelyová 
 
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. Správa kontrolóra MČ Košice-Poľov o kontrolnej činnosti za rok 2022. 
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice-Poľov o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území 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 všetci poslanci a rokovanie 
miestneho zastupiteľstva je uznášaniaschopné.  

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

Do návrhovej komisie starosta určil Mgr. Mariannu Čonkovú. Za overovateľov zápisnice 3. 
rokovania MZ MČ Košice-Poľov starosta stanovil Moniku Lackovú a Ing. Mareka Výrostka, 
za zapisovateľku Ing. Marcelu Vojtaškovú. 
 

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

4. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov: 
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia z 2.zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov, konaného 
dňa 16.12.2022 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 o činnosti starostu MČ Košice-Poľov od posledného rokovania miestneho 

zastupiteľstva: 
- Starosta sa od posledného rokovania miestneho zastupiteľstva zúčastnil troch rokovaní 
Rady starostov, na ktorých boli starostovia informovaní o pripravovanej výzve na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 
špecifického cieľa: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. 
- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky schválilo mestskej časti žiadosť 
o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu 
a elektriny. 
- V decembri a vo februári mestská časť zorganizovala Štefanskú a Fašiangovú zábavu. 
- Koncom januára sa v telocvični v Poľove uskutočnil Futbalový turnaj ulíc. 
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o činnosti starostu MČ Košice-
Poľov od 2. zasadnutia MZ MČ Košice-Poľov. 

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

6. Správa kontrolóra MČ Košice-Poľov o kontrolnej činnosti za rok 2022: 
V súlade s ustanovením §18f ods.1 písm.e) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení zmien a doplnkov kontrolór mestskej časti predložil Správu o kontrolnej 
činnosti za rok 2022. Kontrolná činnosť bola vykonávaná ako plánovaná na základe 
schváleného Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Poľov samostatne 1. polrok 
a na 2. polrok 2022. Tieto plány kontrolnej činnosti boli schválené Miestnym 
zastupiteľstvom MČ Košice-Poľov na svojich zasadnutiach. 
Kontrolór mestskej časti vykonal v roku 2022 tieto kontroly: 
- Finančná kontrola, ktorej cieľom bolo skontrolovať, či si Miestny úrad MČ Košice-Poľov, 
ako účtovná jednotka, splnil povinnosť vykonania inventarizácie peňažných prostriedkov 
v účtovnej jednotke podľa zákona č.431/2002 Z.z. 
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že si Miestny úrad MČ Košice-Poľov, ako účtovná 
jednotka, splnil povinnosť vykonania inventarizácie peňažných prostriedkov v účtovnej 
jednotke podľa zákona č.431/2002 Z.z. Kontrolnému orgánu bol predložený Záznam 
o vykonaní predmetnej inventarizácie pokladne ku dňu 31.12.2021 vrátane prílohy. 
- Kontrola účelu použitia rozpočtových prostriedkov v hotovosti na úseku tovarov a 
služieb v roku 2021: 



Skontrolované boli všetky výdavky rozpočtových prostriedkov v hotovostnom platobnom 
styku mestskej časti v roku 2021. Boli skontrolované všetky výdavky evidované 
v pokladničnej knihe pod poradovým číslom 1 až 281 vrátane príloh potvrdzujúcich 
odôvodnenie použitia. Zároveň bolo porovnané ich krytie so schváleným rozpočtom 
mestskej časti. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že výdavky z rozpočtu MČ v hotovosti 
boli kryté prostriedkami schválenými v rozpočte MČ. Vykonanou kontrolou nebolo 
zistené, aby boli použité rozpočtové prostriedky na účel, ktorý by nesúvisel s plnením úloh 
v originálnej pôsobnosti.  
- Kontrola účelu použitia rozpočtových prostriedkov na úseku tovarov a služieb v roku 
2021 v bezhotovostnom platobnom styku: 
Skontrolované boli všetky výdavky rozpočtových prostriedkov v bezhotovostnom 
platobnom styku MČ v roku 2021. Skontrolovali sa všetky výdavky evidované v knihe 
faktúr pod poradovým číslom 1 až 226 vrátane príloh potvrdzujúcich odôvodnenie ich 
použitia. Zároveň bolo porovnané ich krytie so schváleným rozpočtom MČ. 
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že výdavky z rozpočtu MČ v bezhotovostnom 
platobnom styku boli kryté prostriedkami schválenými v rozpočte MČ. Vykonanou 
kontrolou nebolo zistené, aby boli použité rozpočtové prostriedky na účel, ktorý by 
nesúvisel s plnením úloh v originálnej pôsobnosti.  
- Kontrola výdajov v hotovosti z pokladne ako aj úhrady faktúr v 1. polroku 2022: 
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že výdavky z rozpočtu MČ v hotovosti z pokladne 
a tiež v bezhotovostnom platobnom styku boli kryté prostriedkami schválenými 
v rozpočte MČ. Vykonanou kontrolou nebolo zistené, aby boli rozpočtové prostriedky 
použité na účel, ktorý by nesúvisel s plnením úloh v originálnej pôsobnosti. 
- Kontrola plnenia uznesení prijatých poslancami miestneho zastupiteľstva v 1.polroku 
2022: 
Prijaté uznesenia miestnym zastupiteľstvom boli starostom MČ podpísané a zároveň aj 
následne vykonané buď starostom MČ alebo zamestnancami MČ. V prvom polroku 2022 
bolo miestnym zastupiteľstvom prijatých a starostom podpísaných celkom 12 uznesení. 
Nebolo prijaté žiadne uznesenie, ktoré by starostom nebolo podpísané. 
- Kontrola všeobecne záväzných nariadení platných pre MČ Košice-Poľov: 
Všetky VZN sú prijaté v súlade s platnou legislatívou a teda sú aj naďalej platné. 
 
Na základe vykonaných kontrol kontrolór MČ Košice-Poľov skonštatoval, že vykonanými 
kontrolami neboli zistené nedostatky. 
Výsledky kontrol boli prerokované so starostom MČ Košice-Poľov a boli mu odovzdané 
Správy o vykonaných kontrolách. 
 
Kontrolór MČ Košice-Poľov ďalej spracoval: 
- Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu MČ Košice-Poľov na roky 2024-2025 
- Stanovisko k návrhu rozpočtu MČ na rok 2023 ako záväznému 
- Stanovisko k návrhu Záverečného účtu MČ Košice-Poľov za rok 2021 
- Stanoviská k rozpočtovým opatreniam v priebehu roka 2022 

 
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu kontrolóra MČ Košice-Poľov 
o kontrolnej činnosti za rok 2022.  

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



7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice-Poľov o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území MČ Košice-Poľov: 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č.1101 zo dňa 8.9.2022 schválilo 7.zmenu 
Štatútu mesta Košice, na základe ktorej s účinnosťou od 1.4.2023 prechádza kompetencia 
vo veci určovania pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb z mesta 
Košice na mestské časti. 
Zároveň podľa prechodného ustanovenia §129d štatútu mestské časti sú už v súčasnosti 
oprávnené prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým určia pravidlá času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti, ak VZN nadobudne účinnosť 
najskôr 1.4.2023. 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti mesto Košice odporučilo MČ Košice-Poľov prijať 
príslušné VZN tak, aby nadobudlo účinnosť od 1.4.2023. Týmto dňom zároveň zaniknú 
účinky aktuálne platného VZN mesta Košice č.173 o pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území mesta Košice. 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej 
stránke mestskej časti od 27.02.2023. K návrhu nariadenia neboli uplatnené žiadne 
pripomienky. 
Miestne zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice-Poľov 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti 
Košice-Poľov podľa predloženého návrhu. 
          Hlasovanie – za:5    proti:0    zdržali sa:0 

 
8. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Poľov: 

Poslanci nemali žiadne interpelácie. 
 

9. Rôzne: 
Pani Silvia Egriová a Marta Gergelyová informovali miestne zastupiteľstvo o tvorivých 
dielňach v priestoroch bývalej knižnice na 2.poschodí miestneho úradu, kde sa môžu 
stretávať nielen deti ale aj dospelí a požiadali poslancov o spoluprácu a pomoc pre klub 
v podobe materiálneho zabezpečenia. 
 

10. Záver: 
Starosta MČ Košice-Poľov Roland Lacko skonštatoval, že program zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa poslancom za ich aktívnu účasť a vyhlásil 3. 
zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov za ukončené. 

 
         
 

 

 

 

 

     Roland Lacko 
             starosta MČ Košice–Poľov 
                 
Zápisnica vyhotovená dňa: 20.03.2023 
Zapísala: Ing. Marcela Vojtašková 
 



Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Marek Výrostko     Podpísal dňa:  29.03.2023 
   
      
Monika Lacková     Podpísala dňa: 29.03.2023 
  


