
ZÁPISNICA 
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Košická Polianka  dňa 07.12.2022 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie 
3. Prerokovanie návrhu Rokovacieho poporiadku Obecného zastupiteľstva v Košickej 

Polianke.  
4. Prerokovanie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Košickej 

Polianke a členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov.  
5. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022 o poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné 
nariadenia č. 6/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 
12.11.2020.  

6. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o úhradách za služby 
poskytnuté obcou Košická Polianka, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia č. 
2/2015 zo dňa 30.06.2015, Novela všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 zo dňa 
08.09.2017 a II. Novela Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 zo dňa 21.03.2019. 

7. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2022 o miestnom poplatku 
za rozvoj.  

8. Prerokovanie návrhu I. novely Všeobecne záväzného nariadenia obce Košická Polianka 
č. 1/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v Základnej škole s materskou školou Košická Polianka 148, pre školský rok 2022/23, 
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 
v Základnej škole s materskou školou, Košická Polianka 148, v materskej škole, pre 
školský rok 2022/2023, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosť školského klubu detí pri  Základnej škole s materskou školou, Košická Polianka 
148, pre školský rok 2022/2023, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou, Košická 
Polianka 148, pre školský rok 2022/2023.  

9. Rôzne 
10. Záver  

K bodu 1.  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila o 18.00 hod. a následne ho viedla starostka obce 
Mgr. Marta Petrilová. V úvode konštatovala prítomnosť všetkých 7 poslancov obecného 
zastupiteľstva a tým uznášania schopnosť OZ. Prítomný bol aj hlavný kontrolór Ing. Ľudovít 
Priester.  
 



K bodu 2.  
Poslanci schválili program zasadnutia podľa predloženého návrhu starostky obce, tvorí súčasť 
zápisnice. 
Za overovateľov zápisnice boli určení: Róbert Papáč a Zuzana Labanská.  
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: Adriana Behúnová, Ing. Miloš Hudák 
Starostka  obce Mgr. Marta Petrilová   konštatovala, že  navrhnutí  členovia do návrhovej 
komisie, zapisovateľka zápisnice,  ako aj overovatelia zápisnice  boli zvolení,  za hlasovali 
všetci poslanci. 
 
K bodu 3. 
Starostka oboznámila poslancov s návrhom Rokovacieho poporiadku OZ v Košickej Polianke. 
Všetci prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili tento bod programu.  
 
K bodu 4. 
Starostka navrhla poslancom schváliť Zásady odmeňovania poslancov OZ v Košickej Polianke 
a členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov. Všetci poslanci vyjadrili súhlas. 
 
K bodu 5. 
Starostka informovala prítomných o náraste cien za vývoz komunálneho odpadu od spoločnosti 
KOSIT. Preto navrhla poslancom zvýšiť ročnú sadzbu osoba/rok z pôvodných 19€ na 29€. 
Poslankyňa Takáčová navrhla zvýšiť sadzbu na 30 € osoba/rok.  Poslanci súhlasili s návrhom 
VZN č. 3/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s pripomienkou 
poslankyne Takáčovej. Všetci hlasovali za prijatie VZN.  
 
K bodu 6. 
Starostka predložila poslancom návrh VZN č. 4/2022 o úhradách za služby poskytnuté obcou 
Košická Polianka. Predložený návrh poslanci jednohlasne odhlasovali.  
 
K bodu 7.  
Starostka ozrejmila prítomným nevyhnutnosť schváliť v obci Košická Polianka poplatok za 
rozvoj. Poslanci súhlasili s navrhovaným miestnym poplatkom za rozvoj.  
 
K bodu 8. 
Starostka navrhla poslancom schváliť I. novelu VZN obce Košická Polianka č. 1/2022 o mieste 
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou 
školou Košická Polianka 148, pre školský rok 2022/23. Poslanci jednohlasne vyjadrili súhlas.  
 
K bodu 9. 
V bode rôzne dala starostka hlasovať ohľadne rozpočtových opatrení č. 4/2022 obce Košická 
Polianka a rozpočtových opatrení č. 3/2022 Základnej školy s materskou školou Košická 
Polianka 148, obe zo dňa 5.12.2022 na zmenu Rozpočtu obce Košická Polianka na rok 2022. 
Všetci poslanci hlasovali za prijatie uznesenia.  
Starostka poverila výkonom kompetencií zástupkyňu starostky a určila jej odmenu. Poslanci to 
jednohlasne vzali na vedomie.  



Starostka prečítala Žiadosť o dotáciu Rímskokatolíckej farnosti Nanebovzatia Panny Márie 
z rozpočtu obce Košická Polianka. Poslanci to vzali na vedomie.  
 
K bodu 10. 
Keďže nikto z prítomných nemal ďalšie otázky, starostka ukončila rokovanie zastupiteľstva 
o 18:45 hod.,  poďakovala prítomným za účasť. Všetkých poslancov, hlavného kontrolóra aj 
prítomných obyvateľov srdečne pozvala na Vianočnú akadémiu, ktorá sa v obci Košická 
Polianka uskutoční dňa 18.12.2022.  
 
Overovatelia: 
 
Zuzana Labanská                                              Róbert Papáč 
 
 
V Košickej Polianke 07.12.2022 
 
Zapísala: Mgr. Katarína Horváthová 


