
Zápisnica 

z XVIII. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, 

konaného dňa 29. júna 2017 

 

Prítomní:  Ing. Milan Lesňák, Ján Pažin, PhDr. Mária Balková, 

Mgr. Michaela Spišiaková, Milan Baláž, Ing. Tomáš Ondruš  

 

Za Miestny úrad MČ Košice – Košická Nová Ves: 

   Ing. Michal Krcho 

Ing. Rastislav Mester – ekonóm 

   Eva Spišiaková 

 

Program rokovania MiZ:  

1. Otvorenie  zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

4. Schválenie programu zasadnutia       

5. Kontrola uznesení zo XVII. rokovania MiZ MČ Košice -  Košická Nová Ves 

6. Správa o činnosti starostu MČ od konania XVII. MiZ dňa 27. 04. 2017 

7. Správa  kultúrnej komisie mestskej časti  

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra na II. polrok 2017 

9. Správa o činnosti kontrolóra 

10. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2016 

11. Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2016 

12. Rozbor hospodárenia a záverečný účet za rok 2016 

13. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017, ktorým sa vyhradzujú mieta a ustanovujú 

sa podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre 

voľby do orgánov samosprávnych krajov na verejných priestranstvách MČ Košice – 

Košická Nová Ves – návrh  

14. Návrh poslancov mestskej časti do Rady školy pri MŠ Poľná 1, Košice 

15. Rôzne  

16. Diskusia  

17. Záver 
  



1.  Otvorenie rokovania Miestneho zastupiteľstva  

 

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva o 16:30 hod. otvoril a viedol starosta mestskej časti Ing. 

Milan Lesňák. Z neúčasti sa ospravedlnil poslanec Ing. Tomáš Ondruš. 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

U207: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves určuje: 

 

Zapisovateľ:   Ing. Rastislav Mester 

Overovatelia zápisnice:  Milan Baláž 

    Mgr. Michaela Spišiaková 

 

3.  Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

Starosta MČ navrhol do návrhovej komisie poslancov: 

Predseda komisie:  PhDr. Mária Balková 

Členovia komisie:  Ján Pažin 

 

U208: MiZ schvaľuje návrhovú komisiu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 2   proti: 0  zdržali sa: 2   neprítomný: 1 

 

4.  Schválenie programu zasadnutia  

 

U209: MiZ schvaľuje  programu  XVIII. zasadnutia MiZ. 

Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 1 



5. Kontrola uznesení zo XVII. rokovania MiZ MČ Košice – Košická Nová Ves 

 

Starosta informoval poslancov o akceptovaní Zmluvy o budúcej zmluve – Zelená stráň Residential 

park. Momentálne prebieha kolaudácia stavieb. Dňa 16. Júna bola skolaudovaná križovatka na ul. 

Zelená stráň. Na odkúpení pozemkov na rozšírenie cintorína sa pracuje. 

 

U210: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení zo XVII. rokovania MiZ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 1 

 

6. Správa o činnosti starostu MČ od konania posledného rokovania MiZ MČ Košice – Košická 

Nová Ves 

 

Táto správa o činnosti starostu Vám podá informácie, za obdobie od 28.04.2017 do 

29.06.2017. 

Najväčšiu pozornosť v našej MČ vyvoláva rekonštrukcia plynovodu. V spolupráci so 

zhotoviteľom diela sa snažíme zahrnúť pripomienky občanov do samotnej realizácie. Musím 

však skonštatovať, že meniť samotný projekt a výšku investície je nesmierne ťažké, nakoľko 

všetky detaily a zmeny projektu musia byť schválené v centrále spoločnosti SPP Distribúcia 

a.s., v Bratislave. V rámci finančných možností našej MČ a v spolupráci so spoločnosťou 

Eko-konštrukta hľadáme najoptimálnejšie riešenie ako využiť túto investičnú akciu na 

výmenu asfaltových kobercov.  

Taktiež sa pripravuje realizácia novej cesty na Mliečnej ulici, oprava Ortváňovej ulice. 

Samotnú realizáciu plánujeme na mesiac august, príp. september. 

Pripravovaná rekonštrukcia ČOV sa pomaly dostáva do ďalšej fázy a tým je stavebné 

konanie. Úspešne prebehlo konanie o umiestnení stavby, momentálne sa finalizuje realizačný 

stavebný projekt. Medzitým MČ intenzívne pracuje na zmeny zóny územného plánu, aby bolo 

možné zrealizovať prístupovú cestu k ČOV. 

V lokalite Čerešňová boli v spolupráci s VSD a.s. inštalované prvky verejného osvetlenia. 

V rámci kultúrnych akcií sme dňa 03.06.2017 sme pre deti z MČ usporiadali deň detí. Dňa 

24.06.2017 sme si na futbalovom štadióne pripomenuli 720. výročie prvej písomnej zmienky 

o našej MČ. Súčasťou programu bolo aj ocenenie niektorých obyvateľov MČ za ich aktívny 

prístup k veciam verejným, či už v kultúrnej, športovej, alebo cirkevnej oblasti. A v nedeľu 



25.06.207 sme spolu s pozvanými hosťami z ABU boli účastníkmi odpustovej sv. omše, po 

ktorej nasledoval slávnostný obed starostu, poslancov, a pozvaných hostí. 

U211: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti starostu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 

 

7. Správa o kultúrnej činnosti mestskej časti 

 

Kultúrna komisia informovala o uskutočnených kultúrnych akciách: 

- 1. Máj – súťaž vo varení guláša spojená s futbalovým zápasom; 

- Medzinárodný deň detí – vystúpenia sokoliarov, Haligandy, mestských policajtov, hasičov 

 - 24. a 25. júna 2017 boli na futbalovom ihrisku oslavy pri príležitosti 720. výročia prvej 

písomnej zmienky, ako účinkujúci boli pozvaní folklórna skupina Parobci z Dvorianok, 

folklórna skupina Milpošan z Milpoša, folklórna skupina Pristaše z Košíc, Anna Servická, 

folklórna skupina Čorgov a folklórna skupina Škvarkare. Pred začiatkom akcie boli ocenení 

obyvatelia mestskej časti za aktivity a prínos pre mestskú časť. Kultúrna komisia schválila p. 

Andreja Raďáka, p. Vincenta Rozáka, Ladislava Nagya a Karola Lengyela za dlhoročný 

prínos v oblasti športu a rozvoja mestskej časti. Karol Tarczal bol ocenený za prínos kultúry 

v mestskej časti. Štefan Hric za dlhoročný prínos pre rímskokatolícku cirkev. Emil Spišiak, p. 

Bocáková a p. Klima za dlhoročný prínos v oblasti kultúry. Ing. Eva Orosová za prínos 

v rozvoji mestskej časti. Folklórna skupina Čorgov a Škvarkare za dlhoročný prínos v oblasti 

tradičnej kultúry a reprezentovaní mestskej časti, tak isto aj denné centrum seniorov. Štefan 

Gazdag, Andrej Kover, Dušan Gazdag, Ing. Ladislav Pytel, boli navrhnutí duchovným 

správcom p. Šarišským a ekonomickou radou za dlhoročný prínos v oblasti pomoci pre 

rímskokatolícku cirkev. Všetci dostali ocenenia a diplomy a boli pozvaní na posedenie 

starostom mestskej časti. 

Starosta sa poďakoval všetkým, ktorý sa pričinili o úspešné zvládnutie kultúrnych akcií. 

Poslanec Baláž vyzdvihol komunikačné zručnosti poslankyne Mgr. Spišiakovej pri 

moderovaní 720. výročia prvej písomnej zmienky o Košickej Novej Vsi. 

U212: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti starostu. 

Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 1 

 



8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol predložený v textovej podobe. 

 

U213: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 

2017. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 1 

 

9. Správa o činnosti hlavného kontrolóra 

 

Správu o činnosti kontrolóra predniesol kontrolór od 6. 3. 2017 do 23. 6. 2017 v zmysle schváleného 

plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017. Kontrolovaná bolo dodržiavanie limitu pokladničnej 

hotovosti a kontrola vyúčtovania dotácií. Ďalšou činnosťou bolo vypracovanie stanoviska 

k Záverečnému účtu za rok 2016 a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017. 

 

U214: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 

2017. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 1 

 

 

10. Správa o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2016 

 

Poslancom bola predložená správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 

2016. 

 

U215: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za 

rok 2016. 



Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 1 

 

11. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2016 

 

Poslancom bolo predložené stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2016 

v textovej podobe. 

 

U216: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za 

rok 2016. 

Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 1 

 

12. Rozbor hospodárenia a Záverečný účet MČ Košice – Košická Nová Ves za rok 2016 

 

Poslancom bolo predložený Záverečný účet za rok 2016 v textovej podobe. Návrh Záverečného účtu 

bol verejne prístupný a zverejnený 13. júna 2017 na úradnej tabuli mestskej časti a na internetovej 

stránke mestskej časti v zákonom stanovenej lehote, t.j. 15 dní pred jeho schválením.  

 

U217: Miestne zastupiteľstvo 

a) schvaľuje Záverečný účet MČ Košice – Košická Nová Ves za rok 2016 bez výhrad  

b) prídel do rezervného fondu vo výške 88 987,09 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 1 

 

13. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017, ktorým sa vyhradzujú mieta a ustanovujú sa 

podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do orgánov 

samosprávnych krajov na verejných priestranstvách MČ Košice – Košická Nová Ves – návrh 

 



Návrh VZN č. 1/2017 bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke mestskej časti dňa 

14.6.2017. Mestskej časti nebola doručená pripomienka k VZN č. 1/2017. 

 

U218: Miestne zastupiteľstvo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017, ktorým sa vyhradzujú miesta a 

ustanovujú sa podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do 

orgánov samosprávnych krajov na verejných priestranstvách mestskej časti Košice – Košická Nová 

Ves. 

Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 1 

 

 

14. Návrh poslancov mestskej časti do Rady školy pri MŠ Poľná 1, Košice 

 

Starosta informoval prítomných, že doteraz bola členkou Rady školy pri MŠ Poľná 1, Košice PhDr. 

Mária Balková. Poslanci vyjadrili súhlas na jej pokračovanie v ďalšom období. 

 

U217: Miestne zastupiteľstvo deleguje PhDr. Máriu Balkovú za člena Rady školy pri MŠ Poľná 1, 

Košice. 

 

Hlasovanie: 

Za: 3   proti: 0  zdržali sa: 1   neprítomný: 1 

 

 

15. Rôzne 

 

V bode rôzne neboli od poslancov a starostu mestskej časti podané informácie a dopyty. 

 

 

 

 

 

 

 



Zapísal: Ing. Rastislav Mester 

Dňa: 28.04.2017 

 

          Ing. Milan Lesňák 

               Starosta MČ 

 

 

Overovatelia zápisnice 

Milan Baláž   ....................... 

Mgr. Michaela Spišiaková ....................... 

 

 


