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Uznesenie č. 277/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Košickej Polianke 

 s ch v a ľ u j e 

program zasadnutia podľa predloženého návrhu starostky obce (tvorí prílohu zápisnice). 

  

 

hlasovanie: 

 

za: 5 poslancov (Behúnová, Domonkoš, Horváth, 

Papáč, Sudzina) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Overili:   

Róbert Papáč  ..................................................... dňa  .......................... 

Adriana Behúnová   ..................................................... dňa  .......................... 

Mgr. Marta Petrilová 

starostka obce 

..................................................... dňa  .......................... 

 

 

  

  

Uznesenie č. 278/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Košickej Polianke 

v o l í  

návrhovú komisiu v zložení Peter Domonkoš, Patrik Sudzina) 

 

hlasovanie: 

 

za: 5 poslancov (Behúnová, Domkoš, Horváth, Papáč, 

Sudzina) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Overili:   

Róbert Papáč  ..................................................... dňa  .......................... 

Adriana Behúnová   ..................................................... dňa  .......................... 

Mgr. Marta Petrilová 

starostka obce 

..................................................... dňa  .......................... 

 

 

 

 

 



Uznesenia  z XXXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košická Polianka zo dňa 25.10.2022 

3 z 10 
 

 

 

Uznesenie č. 279/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Košickej Polianke 

u r č u j e 

za zapisovateľku zápisnice Františku Fedákovú a za overovateľov zápisnice Adriánu Behúnovú a 

Róberta Papáča 

hlasovanie:  

za: 5 poslancov (Behúnová, Domkoš, Horváth, Papáč, 

Sudzina) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Overili:   

Róbert Papáč  ..................................................... dňa  .......................... 

Adriana Behúnová   ..................................................... dňa  .......................... 

Mgr. Marta Petrilová 

starostka obce 

..................................................... dňa  .......................... 

 

 

  

  

Uznesenie č. 280/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Košickej  Polianke   
b e r ie   n a    v e d o m ie 

Správu o činnosti starostky obce a kontrolu plnenia uznesení od 25.07.2022 do 25.10.2022  
  

 

hlasovanie: 

 

za: 5 poslancov (Behúnová, Domkoš, Horváth, Papáč, 

Sudzina) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Overili:   

Róbert Papáč  ..................................................... dňa  .......................... 

Adriana Behúnová   ..................................................... dňa  .......................... 

Mgr. Marta Petrilová 

starostka obce 

..................................................... dňa  .......................... 
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Uznesenie č. 281/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Košickej  Polianke   
a) b e r ie   n a   v e d o m ie                                                                                           

1.stanovisko Okresného úradu Košice, Odboru výstavby a bytovej politiky č. 039247-002 zo dňa 
20.09.2022 o preskúmaní návrhu Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Košická Polianka 
podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (stavebný zákon), 
2.správu o prerokovaní návrhu ZaD č. 3 Územného plánu obce  Košická Polianka vypracovanú 
odborne  spôsobilou osobou na zabezpečenie obstarávania ÚPD a ÚPP podľa § 2a zákona č. 50/1976 
Ing. Ivetou Sabakovou (reg.č. 405) 

b) s ú h l a s í 

s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č.3 
Územného plánu obce Košická Polianka, 

c) s ch v a ľ u j e 

podľa § 31 ods. 1 a § 27 ods. 3 stavebného zákona v nadväznosti na § 11 ods. 4 písm. c) Zákona č. 
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č.3 
Územného plánu obce Košická Polianka, 

d) ž ia d a  

starostu obce zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie Zmien 
a doplnkov č.3 Územného plánu obce Košická Polianka 

1. v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov vyhlásenie Všeobecne záväzného  nariadenia obce Košická Polianka, ktorým sa 
vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Košická Polianka, 

2. označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti Zmien a doplnkov č.3 Územného 
plánu obce Košická Polianka schvaľovacou doložkou v súlade s § 28 ods. (1) stavebného 
zákona, 

3. vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona a jeho doručenie 
Ministerstvu dopravy a výstavby  SR spolu s kópiou uznesenia o schválení Zmien a doplnkov 
č.3 Územného plánu obce Košická Polianka, 

4. uloženie Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Košická Polianka v obci – na obecnom 
úrade, stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice, Odbore výstavby a bytovej politiky do 
3 mesiacov od jej schválenia, 

5. zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú časť Zmien 
a doplnkov č.3 Územného plánu obce Košická Polianka na úradnej tabuli najmenej na 30 dní 
a doručením dotknutým orgánom. 

e) s c h v a ľ u j e 

podľa § 11 odst. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 Obce Košická Polianka o vyhlásení záväznej 
časti  Zmien a doplnkov č. 3  Územného plánu obce Košická Polianka, ktorým sa vymedzujú 
záväzné časti  Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Košická Polianka a ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č.1/09 zo dňa 29.06.2009, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného  plánu  
obce Košická Polianka, VZN č. 1/2017 zo dňa 31.01.2017, ktorým sa vymedzujú záväzné časti  ZaD 
č.1Územného  plánu  obce Košická Polianka a VZN č. 5/2020 zo dňa 12.11.2020, ktorým sa 
vymedzujú záväzné časti  ZaD č.2 Územného  plánu  obce Košická Polianka. 
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hlasovanie:  

za: 5 poslancov (Behúnová, Domkoš, Horváth,  

Papáč, Sudzina) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Overili:   

Róbert Papáč  ..................................................... dňa  .......................... 

Adriana Behúnová   ..................................................... dňa  .......................... 

Mgr. Marta Petrilová 

starostka obce 

..................................................... dňa  .......................... 

 

 

  

Uznesenie č. 282/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Košickej Polianke 

b e r i e   n a     v e d o m i e 

Zhodnotenie práce starostky a obecného zastupiteľstva za obdobie 2018-2022 zo dňa 25.10.2022 

 
hlasovanie:  

za: 5 poslancov (Behúnová, Domkoš, Horváth, Papáč, 

Sudzina) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Overili:   

Róbert Papáč  ..................................................... dňa  .......................... 

Adriana Behúnová   ..................................................... dňa  .......................... 

Mgr. Marta Petrilová 

starostka obce 

..................................................... dňa  .......................... 
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Uznesenie č. 283/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Košickej Polianke 

s c h v a ľ u j e  

a)  udelenie odmeny poslancom obecného zastupiteľstva v Košickej Polianke za rok 2022 

za obdobie od 11.11.2021 do 25.10.2022 vo výplatnom termíne za mesiac 10/2022 

nasledovne: 

Adriana  Behúnová    150,- €   
Marek Bodnár            vzdal sa odmien  
Peter Domonkoš        vzdal sa odmien  
Marek Horváth              42,50 € 
Mgr. Jozef Košč           vzdal sa odmien  
Róbert Papáč               150,- € 
Patrik Sudzina                42,50 €  
 

b) udelenie odmeny vo výške 10 € za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v zmysle Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Košickej Polianke 
a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve za rok 2022 za obdobie od 11.11.2021 do 
25.10.2022 vo výplatnom termíne za mesiac 10/2022 nasledovne: 

Adriana  Behúnová    100,- €   
Marek Bodnár            vzdal sa odmien  
Peter Domonkoš        vzdal sa odmien  
Marek Horváth              70,- € 
Mgr. Jozef Košč           vzdal sa odmien  
Róbert Papáč               100,- € 
Patrik Sudzina                60,- €  
 

c) preplatenie nevyčerpanej dovolenky, 20 dní za funkčné obdobie 2018-2022 pre Mgr. 
Martu Petrilovú, starostku obce Košická Polianka vo výplatnom termíne za mesiac 
10/2022 

 
 
hlasovanie:  

za: 5 poslancov (Behúnová, Domkoš, Horváth Papáč, 

Sudzina) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Overili:   

Róbert Papáč  ..................................................... dňa  .......................... 

Adriana Behúnová   ..................................................... dňa  .......................... 

Mgr. Marta Petrilová 

starostka obce 

..................................................... dňa  .......................... 
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Uznesenie č. 284/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Košickej Polianke 

s c h v a ľ u j e  

otváracie hodiny prevádzky Potraviny v areáli Hydinárskej farmy Košická Polianka 1016 

nasledovne:  

pondelok              06.00 – 18.00 hod 

utorok                   06.00 -  18.00 hod. 

streda                    06.00 – 18.00 hod 

štvrtok                   06.00 -  18.00 hod. 

piatok                    06.00 – 18.00 hod 

sobota                   06.00 -  12.00 hod. 

nedeľa                    zatvorené 

 

hlasovanie:  

za: 5 poslancov (Behúnová, Domkoš, Horváth,  

Papáč, Sudzina) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Overili:   

Róbert Papáč  ..................................................... dňa  .......................... 

Adriana Behúnová   ..................................................... dňa  .......................... 

Mgr. Marta Petrilová 

starostka obce 

..................................................... dňa  .......................... 
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Uznesenie č. 285/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Košickej Polianke 

s c h v a ľ u j e  

otváracie hodiny prevádzky AGA POTRAVINY Košická Polianka 49 pre HORTIA s.r.o., Južná 

trieda 66/3704 Košice nasledovne:  

pondelok              06.00 – 18.00 hod 

utorok                   06.00 -  18.00 hod. 

streda                    06.00 – 18.00 hod 

štvrtok                   06.00 -  18.00 hod. 

piatok                    06.00 – 18.00 hod 

sobota                   06.00 -  17.00 hod. 

nedeľa                   08.00 – 17.00 hod. 

prestávka v čase od 12.00 hod. do 13.00 hod. 

 

hlasovanie:  

za: 5 poslancov (Behúnová, Domkoš, Horváth, Papáč, 

Sudzina) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Overili:   

Róbert Papáč  ..................................................... dňa  .......................... 

Adriana Behúnová   ..................................................... dňa  .......................... 

Mgr. Marta Petrilová 

starostka obce 

..................................................... dňa  .......................... 
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Uznesenie č. 286/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Košickej Polianke   
s c h v a ľ u j e  

a) zabezpečenie záväzku  nehnuteľnosťou a určenie zabezpečenia záväzku voči 
Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky, IČO: 30416094, Námestie 
slobody 6, Bratislava 15 ako Záložného veriteľa na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie 
na obstaranie nájomných bytov č. 0066-PRB/2020 zo dňa 05.08.2020 a Záložnej zmluvy 
zo dňa 03.10.2022,  Bytovým domom súp. č. 118, k. ú. Košická Polianka, parc. č. C KN 
293/11, vedeného na LV č. 430, o výmere 339 m2,   vlastník Obec Košická Polianka, IČO: 
00324353, spôsob využitia 15 – bytový dom. 

 
b) zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti Bytovým domom súp. č. 118, k. ú. Košická 

Polianka, parc. č. C KN 293/11, vedeného na LV č. 430, o výmere 339 m2,   vlastník Obec 
Košická Polianka, IČO: 00324353, spôsob využitia15 – bytový dom vkladom do katastra
nehnuteľností v prospech Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 
Námestie slobody 6, Bratislava 15 ako Záložného veriteľa na zabezpečenie dotácie
veriteľa na základe Záložnej zmluvy uzatvorenej podľa § 151a a nasl. Zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č. 0066-PRB/2020/Z. 

 
hlasovanie:  

za: 5 poslancov (Behúnová, Domkoš, Horváth,Papáč, 

Sudzina) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Overili:   

Róbert Papáč  ..................................................... dňa  .......................... 

Adriana Behúnová   ..................................................... dňa  .......................... 

Mgr. Marta Petrilová 

starostka obce 

..................................................... dňa  .......................... 
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Uznesenie č. 287/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Košickej Polianke 

s c h v a ľ u j e  

Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 zo dňa 24.10.2022 Obce Košická Polianka na zmenu Rozpočtu 

obce Košická Polianka na rok 2022 ( tvorí prílohu zápisnice) 

 
hlasovanie:  

za: 5 poslancov (Behúnová, Domkoš, Horváth,  

Papáč, Sudzina) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Overili:   

Róbert Papáč  ..................................................... dňa  .......................... 

Adriana Behúnová   ..................................................... dňa  .......................... 

Mgr. Marta Petrilová 

starostka obce 

..................................................... dňa  .......................... 

 

 

Uznesenie č. 288/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Košickej Polianke 

s c h v a ľ u j e  

zástupcov  do orgánu Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Košická Polianka 148 

za zriaďovateľa, obec Košická Polianka: Adriana Behúnová, Františka Fedáková, Róbert Papáč. 

 
hlasovanie:  

za: 5 poslancov (Behúnová, Domkoš, Horváth,  

Papáč, Sudzina) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Overili:   

Róbert Papáč  ..................................................... dňa  .......................... 

Adriana Behúnová   ..................................................... dňa  .......................... 

Mgr. Marta Petrilová 

starostka obce 

..................................................... dňa  .......................... 

  

 

 

Zapísala dňa 25.10.2022 Františka Fedáková 
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