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1.Úvodné slovo starostu  
 

Vážení spoluobčania,  

  

       predkladáme vám výročnú správa so štandardnou štruktúrou o stave a hospodárení 

Mestskej časti Košice - Krásna, ktorá je vypracovaná v súlade so  zákonom NR SR č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.   

 

      Mestská časť Košice – Krásna ( ďalej len ako“ MČ“)  plnila v sledovanom roku 

úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a doplnkov, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v 

znení neskorších predpisov a doplnkov, Štatútu mesta Košice, Ústavy Slovenskej 

republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní plnenia 

základných funkcií samosprávy, ako i plnení kompetencií vyplývajúcich z preneseného 

výkonu štátnej správy.  

  

      V roku 2016 dosiahla naša MČ  prebytok rozpočtu vo výške 205 922,25 €, pričom 

celkové plnenie rozpočtu  MČ po odrátaní finančných operácií je 169 527,09 €.  Výročná 

správa podrobne opisuje stav a činnosti vykonávané MČ a verne zachytáva stav 

hospodárenia MČ pri zabezpečovaní základných činností a uspokojovania potrieb 

občanov.  

 

      V komunálnych voľbách v roku 2014 sme sa uchádzali o vašu dôveru s volebným 

programom s názvom KRÁSNA JE NÁŠ DOMOV, ktorého vyhodnotenie za roky 2015 a  

2016 vám predkladáme:  

 

Rozvoj dopravnej infraštruktúry a služieb 

 

- rozšírenie Slaneckej cesty cez Jazero na štyri jazdné pruhy 
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V roku 2015 bol z úrovne mesta Košice spracovaný nový geometrický plán na odčlenenie 
a výkup parciel, ktorý bol zapísaný v katastri nehnuteľnosti. V roku 2016 boli ukončené 
práce na novom geometrickom pláne a mesto Košice prostredníctvom súkromnej firmy 
začalo s výkupom pozemkov parciel určených k výstavbe Slaneckej cesty ( štyri jazdné 
pruhy). V rozpočte mesta Košice na rok 2017 je vyčlenená na výkup suma vo výške 1 
milón 150 tis. EUR a finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie vo 
výške 1 milón EUR. 

 

- súvislé opravy ciest – Minská, K majeru, Opátska, cesta na Košickú Polianku 

V mesiaci máj 2016 bola ukončená komplexná obnova cesty na Košickú Polianku a súvislá 
oprava ulice K majeru. V roku 2017 je na Minskej ulici plánovaná výmena plynového 
potrubia zo strany SPP, a.s. a následne mestom Košice bude zrealizovaná aj rekonštrukcia 
celej Minskej ulice. 

 

- nové cesty na ulici „Na močidlách“, Hornej 

Na ulici Hornej bola v roku 2015 zrealizovaná súvislá rekonštrukcia celej komunikácie. Na 
ulici Na močidlách v spolupráci s FC Lokomotíva, a.s. bola v roku 2015 zrealizovaná 
čiastočná výstavba a položenie asfaltového krytu po križovatku s ulicou Pollova. V roku 
2017 po ukončení napojenia novej lokality plánujeme s investorom ukončenie  jej 
výstavby. V roku 2015 boli navyše zrealizované súvislé opravy časti ulíc 1. mája, Štrková 
a Harčarova. V roku 2016 bola po dvadsiatich rokoch odstránená prekážka v cestnej 
premávke a  opäť otvorená ulica Keldišova. 

 

- obnova chodníkov a ukončenie obnovy námestia sv. Cyrila a Metoda, podpora rozvoja 
lokality IBV  Záhumnie 

V roku 2015 bola spracovaná projektová dokumentácia výstavby nových chodníkov na 
ulici, Žiacka, Opátska, Golianova, dažďovej kanalizácie. V roku 2016 bol zmenený Územný 
plán zóny a začaté stavebné konanie. Plánovaný začiatok výstavby rok 2018. V lokalite 
IBV Záhumnie bola zrealizovaná výstavba verejného vodovodu, kanalizácie, preložky VN 
napätia, rozvodov nízkeho napätia, výstavba nových transformátorov a optickej site. 
V roku 2017 plánujeme ukončiť výstavbu verejného osvetlenia na uliciach Krajná, Prašná 
a v celej lokalite IBV Záhumnie. V roku 2017 plánujeme po schválení dotácie ukončiť I. 
etapu výstavby ciest položením prvej vrstvy asfaltového krytu. 

 

- rozšírenie miestneho cintorína a zvýšenie starostlivosti o hrobové miesta a jeho okolie 

V roku 2015 sme sa s Milanom Takáčom, kamenárom – miestnym živnostníkom spoločne 
zamerali na zvýšenú starostlivosť o celý priestor cintorína, pravidelné kosenie,  zvýšenie 
úrovne pietnej rozlúčky so zosnulými. V tom istom roku bol v  miestnom zastupiteľstve  
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schválený zámer rozšírenia cintorína v novej lokalite pri lese, ktorý bol predložený na 
mesto Košice za účelom jeho zapracovania do nového Územného plánu mesta Košice. 
V roku 2016 sme pokusne osadili skrinky, v ktorých  návštevníci cintorína majú zdarma k 
dispozícií čistiace náradie a doplnili 24 hodín prístupné chemické WC. 

 

- vyčistenie lokality Vyšný dvor a zriadenie malých obchodíkov, ktoré ponúknu základné 
služby obyvateľom (pekárnička a iné služby) 

Na jar v roku 2015 bola  vyčistená východná časť lokality a vymenené oplotenie. V roku 
2016 boli rozpracované alternatívy na  asanáciu stavby pozostatkov rodinného domu. 
Sanácia stavby sa uskutoční po rokovaní miestneho zastupiteľstva a schválení výdavkov 
a zámeru v rozpočte na rok 2017.  

 

- výstavba korčuliarskeho a cyklistického chodníka na povodňovej hrádzi 

Vodohospodársky podnik, š.p. spracováva projekt výstavby protipovodňovej hrádze 
v časti cestný most – hať Vyšné Opátske. V roku 2016 bol spracovaný projekt pre územné 
konanie. Druhá časť výstavby v časti cestný most – železničný most aj s cyklistickým 
a korčuliarskym chodníkom je vo fáze prípravy. 

 

Starostlivosť o mladých a seniorov 

- výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny a malometrážnych bytov pre seniorov 
v lokalite Pri Jazere a Golianova 

Výstavba 50 nájomných bytov je podľa vyjadrenia súkromného investora v lokalite 
Golianova vo fáze spracovania projektovej dokumentácie. Začiatok výstavby nájomných 
bytov sa posunul na roky  2017 - 2018. 

 

- výstavba zariadenia opatrovateľskej služby, denného stacionára pre seniorov 

Mesto Košice začalo proces verejného obstarávania štúdie a projektovej dokumentácie 
Centra komunitných a sociálnych služieb. V roku 2016 bola celá lokalita vyčistená 
a pozostatky stavby bývalého miestneho úradu boli odstránené. Začiatok výstavby Centra 
komunitných a sociálnych služieb, ktoré bude pozostávať zo zariadenia pre seniorov 
s kapacitou 12 osôb, denného stacionára pre 15 osôb, zariadenia opatrovateľskej služby 
s kapacitou 12 osôb je  rok 2018. Od roku 2015 aktívne zasadá Rada seniorov, ktorá ako 
poradný orgán starostu sa 1x mesačne stretáva so starostom na aktuálne témy. V roku 
2017 plánujeme pilotným projektom zriadiť Radu mládeže s cieľom zvýšiť participáciu 
mladých na riadení samosprávy Krásnej. 
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- zriadenie turistického klubu a podpora turistiky a cykloturistiky 

Samospráva v Krásnej v roku 2015 zorganizovala Deň otcov na bicykli,  Púť ku kaplnke 
Matky ustavičnej pomoci. Mestská časť zvýšila počet týždňov detského prímestského 
letného tábora na tri a programovú rozmanitosť pre deti. 

 

- výstavba cyklistického areálu 

V roku 2016 bol vypracovaný projektový zámer a získané stanovisko Vodohospodárskeho 
podniku, š.p., ktorý neodporúča postaviť cyklistický areál v lokalite inundačného územia 
v časti Golianova – Keldišova. Dôvodom je príprava výstavby hrádze na zachytenia 100 
ročnej vedy. Momentálne prebiehajú rokovania s Pozemkovým spoločenstvom Krásna na 
prenájom parcely pri ulici Na močidlách. 

 

- podpora záchrany základnej školy a rozšírenie kapacít materských škôlok 

Miestne zastupiteľstvo schválilo odkúpenie celého objektu základnej školy do majetku 
mestskej časti za symbolické 1,- EURO a následne odsúhlasilo v roku 2016 bezodplatný 
prevod celého objektu základnej školy aj s priľahlými pozemkami. V decembri 2016 bola 
podpísaná so správcom štátneho majetku Darovacia zmluva. V roku 2015 aj za finančnej 
podpory samosprávy bola rozšírená materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti ZŠ s MŠ 
sv. Marka Križina o jednu triedu. Samospráva v Krásnej spoločne s mestom Košice, ktoré 
je zriaďovateľom materskej školy Pod gaštanmi  pripravuje rozšírenie tejto škôlky podľa 
aktuálneho dopytu rodičov v rozsahu jednej alebo dvoch tried. 

 

Moderná a efektívna samospráva 

- miestny úrad opäť otvoríme aj počas obedňajšej prestávky a v sobotu do 12.00 hod. 

Miestny úrad je otvorený celodenne, a to aj v sobotu počas starostovskej soboty. Do 1. 
decembra 2016 bolo počas starostovskej soboty vybavených približne 400 stránok so 
žiadosťami o overenie podpisu, osvedčenie listiny alebo s inou požiadavkou na 
samosprávu Krásnej. 

 

- inovácia oznamovania úradných oznamov a zasielanie informácií cez SMS správy 

Oznamy sú zasielané po prihlásení do databázy prostredníctvom formulára cez program 
e-mailovej pošty a cez mobilnú aplikáciu s textovými a obrazovými správami. Aktuálne 
informácie o situácii v Krásnej sú zverejňované aj prostredníctvom sociálnej siete – 
FACEBOOK. V rámci otvorenosti a transparentnosti samosprávy sú na web stránke 
pravidelne zverejňované nad rámec zákona o verejnom obstarávaní všetky verejné 
obstarávania s hodnotou zákazky viac ako 1.000,- EUR. Prostredníctvom aplikácie 
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Digitálne mesto sú cez web stránku online zverejňované všetky objednávky, faktúry 
a zmluvy. 

 

 

Ochrana zdravia a verejnej zelene 

- komplexná rekonštrukcia zdravotníckeho strediska a zriadenie špecializovaných 
lekárskych pracovísk 

 

Zdravotnícke stredisko na Lackovej ulici je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, 
s ktorým rokujeme o možnostiach jeho komplexnej obnovy a rozšírenia poskytovaných 
špecializovaných lekársky služieb. 

 

- odvodnenie Krásnej do Hornádu a Torysy 

V roku 2015 bola spracovaná projektová dokumentácia odvodnenia centra Krásnej, ulice 
Žiackej, Opátskej. Zároveň sme získali súhlasné stanovisko Vodohospodárskeho podniku, 
š.p. a začali stavebné konanie.  

 

- zriadenie dobrovoľníckeho hasičského zboru a civilnej ochrany 

V Krásnej funguje Miestny spolok Slovenského červeného kríža, ktorý plánujeme rozšíriť 
aj o dobrovoľníkov pre potreby civilnej ochrany. 

 

- zriadenie stanovišťa rýchlej záchrannej zdravotníckej služby 112 

Stanovište Košickej záchrannej služby bolo v januári 2015 presťahované z mestskej časti 
Nad jazerom do Krásnej na ulicu Pri Hornáde. 

 

- zazeleňovanie verejných priestranstiev a pravidelné kosenie verejnej zelene 

Všetky verejné priestranstvá sú počas roka kosené minimálne 6 krát ročne. O čase kosby 
sú pravidelne vopred informovaní obyvatelia prostredníctvom web stránky a mobilnej 
aplikácie. Centrum Krásnej, Ukrajinská ulica a miestny cintorín sú kosené vždy podľa 
aktuálneho stavu. V roku 2016 bolo vyčistené územie okolo protipovodňovej hrádze ( 
Beniakova, Štrková ulica) od psích exkrementov a z dotácie mesta Košice osadené 4 kusy 
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košov na zber psích exkrementov. Každý rok organizujeme s rybárskym zväzom brigády 
zamerané na čistenie Hornádu a štrkoviska. 

 

Kultúra a šport 

- podpora lokálnych, folklórnych skupín (Dedinská folklórna skupina Krasňanka), 
hudobných skupín, ochotníckeho divadla Krasodiva, Senior klubu. 

V roku 2015 a 2016 sme v rámci programu Uvítanie detí do života  slávnostne privítali 46 
detí. V programových rozpočtoch 2016, 2017 boli aktivity v oblasti kultúry, športu  
a záujmovej činnosti podporené konkrétnymi finančnými čiastkami. Od roku 2015 sme 
opäť oživili tradíciu Uvítania detí do života a v rokoch 2015, 2016 sme privítali 74 
najmenších Krásňanov. 

 

- výstavba tenisového kurtu s umelým povrchom v areáli základnej školy 

Výstavbu tenisového kurtu, nového workoutového ihriska  plánujeme v objekte základnej 
školy po spracovaní štúdie. 

 

- podpora mladých športových talentov (futbal, hokej, florbal atď.) 

Samospráva každoročne  finančne a materiálovo podporuje mládežnícky šport a to 
aktivity futbalového klubu FK Krásna, šípkarov  a florbalistov.  

 

Obrazová príloha: 
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  Tak, ako po uplynulé roky, tak aj v roku 2016 sme zodpovedne riešili potreby 

každého občana, hospodárne a efektívne vynakladali finančné prostriedky na rozvoj a 

zveľaďovanie našej mestskej časti Košice – Krásna v súlade s predloženým volebným 

programom tak, aby ste sa v Krásnej – doma cítili zdravšie, lepšie a spokojnejšie.  
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 Úprimne ďakujem  všetkým občanom, poslancom miestneho zastupiteľstva, 

školám, farskému úradu, podnikateľom a iným subjektom, ktorí sa akýmkoľvek 

spôsobom pričinili k napredovaniu a zveľaďovaniu našej Mestskej časti Košice - Krásna.  

  

 

                                                                                  JUDr. Marek Kažimír, starosta 

 

 

2. Identifikačné údaje účtovnej jednotky 

 

Názov :  Mestská časť Košice- Krásna 

Sídlo  :    Opátska 18, 040 18 Košice 

IČO   :          00691020 

DIČ    :         2020928283 

telefón  :   055/6852 874  

e-mail : sekretariat@ kosicekrasna.sk 

fax      : 055/6852 874 

web    : www.kosicekrasna.sk 

 

3. Organizačná štruktúra MČ Košice - Krásna 

 

Starosta:                                                                 JUDr. Marek Kažimír 

 

Zástupca starostu:      Marta Bodnárová 

 

Hlavný kontrolór MČ:     Ing. Gabriela Šimonovičová 

  

Zamestnanci účtovnej jednotky: 

 

Samostatný finančný referent :            Mgr. Agáta Takáčová          

rozpočtovanie a financovanie mestskej časti                             
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Samostatný odborný referent (asistentka starostu) :     Marta Petrušová 

● organizácia práce sekretariátu starostu 

● pokladňa 

● vedenie evidencie došlej a odoslanej pošty 

● evidencia a prenájom hrobových miest 

● evidencia a vybavovanie priestupkov, sťažností a podnetov pre poriadkovú 

komisiu miestneho zastupiteľstva 

● poskytovanie  informácií v zmysle zákona  č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií 

● textové úpravy, súčinnosť pri príprave podkladov pre výrobu miestnych novín  

           Krasňančan 

 

Samostatný odborný referent výstavby a životného prostredia :Ing. Tomáš 

Olšavský 

●         stanoviská k využívaniu parciel 

●         vyjadrenia k stavebnému konaniu  

● stanoviská k prevádzkovaniu podnikateľských subjektov 

● správa kanalizácie 

● verejné obstarávanie 

● čistota verejného priestranstva, miestny rozhlas verejné osvetlenie 

● civilná ochrana obyvateľstva 

 

Samostatný odborný referent - kancelária prvého kontaktu:    Mária Hakeová 

             Jana Vargová

  

● personalistika a mzdy 

● ohlasovňa a evidencia obyvateľov 

● príjem podaní a žiadostí 

● pokladňa 

● overovanie a osvedčovanie podpisov a listín 

● vydávanie rybárskych lístkov 

● evidencia psov 

● dávky sociálnej pomoci 

● rozhodnutia o určení, zrušení a zmene súpisného čísla                                                                                                                   
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●         správa cintorína, údržba tlakovej kanalizácie a VZ                 Mikuláš Cúr                                                                                                                                                       

●         upratovačka (priestory miestneho úradu)                             Jarmila Vybrancová 

 

 

Kvalifikačná  a veková štruktúra zamestnancov miestneho úradu 

 

     V roku 2016 zamestnával MÚ MČ   10 zamestnancov, z toho  troch  na kratší 

pracovný úväzok. 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov MÚ je nasledovná: 

vysokoškolské vzdelanie:   4 

stredoškolské vzdelanie:            4 

SOU:                              1 

základné vzdelanie:                         1 

 

Veková štruktúra zamestnancov:  

25- 50 rokov                                  9 

nad 50 rokov                                 1        

 

Počet zamestnancov na konci účtovného obdobia:   10 

 

 

4. Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Krásna  

 

Miestni poslanci, zvolení na obdobie rokov 2014-2018 a ulice mestskej časti, 

na ktoré dohliadajú (majú nad nimi patronát) : 

 

Marta Bodnárová :    zástupkyňa starostu 

        predsedníčka  finančnej komisie MZ 

                                 členka  kultúrnej  a mediálnej komisie miestneho zastupiteľstva 
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ulice: Beniakova, Bezručova, Harčarova, Keldišova, Križinova, Pri 

Hornáde, Za mostom 

 

Ľubomír Hake :     predseda sociálnej  a zdravotnej komisie MZ 

člen komisie verejného záujmu a legislatívy a člen kultúrnej          

a mediálnej komisie MZ 

                             ulice: Baničova, Pasienkova, Konopná, Piesočná, Na pažiti,  

                             Edisonova. Orná, Štrková 

 

Ladislav Kočiš :     predseda stavebnej  komisie MZ 

                             člen komisie verejného záujmu a legislatívy 

ulice :  Minská, Kladenská, Rešov majer, K majeru,  Feketeová       

pažiť, Vyšný dvor, Šuhajová, Ortoviská, Krajná 

  

Ing. František Klik : predseda kultúrnej a mediálnej komisie MZ 

člen komisie verejného poriadku a sťažností, člen športovej   

komisie  

                                       ulice: Golianova, Traťová, Sv. Gorazda, Goetheho, Nová,  

                                       Čechovova, Pri sídlisku 

  

Ing. Ján Kubička  :   predseda komisie verejného záujmu a legislatívy MZ 

                                   člen finančnej komisie 

 ulice: 1. mája, Opátska, Benkova, Rehoľná, Kertésova,   

Žiacka, Adamova 

  

Ing. Peter Kubička :  predseda športovej komisie MZ 

                                  člen kultúrnej a mediálnej komisie        
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ulice: Ukrajinská, Pollova, Tatarkova, Na močidlách,  

Urbárska, Prašná, Goldírova, Zelená, Mozartova, Lackova, 

Východná 

  

Ing. Peter Tomko : predseda komisie verejného poriadku a sťažností 

                               člen finančnej komisie, čln stavebnej komisie MZ 

                               ulice: Horná, Smutná, Modranská, Nad Belogradom, Benediktínska,  

                               Harmincova, Meškova, Pri Teleku, Tibavská, Tokajská, Na Brehu,  

                               Polesná, Račianska, Rulandská, Tramínova, Staroslovanská, Vínna 

 

 

5.  Hlavné činnosti účtovnej jednotky sú stanovené zákonom SNR 

číslo 369/1990 o obecnom zriadení : 

 

● stará sa  o všestranný rozvoj územia a  o potreby občanov, 

● vykonáva úkonov súvisiacich s riadnym hospodárením s hnuteľnýa nehnuteľným  

majetkom MČ a s majetkom vo vlastníctve štátu, prenechaným MČ do užívania, 

● zostavuje a schvaľuje rozpočet  mestskej časti, 

● vydáva súhlas a stanovisko, alebo vyjadrenie k podnikateľskej činnosti 

právnických  resp. fyzických osôb, vydáva stanoviská k investičnej činnosti MČ, 

▪ zabezpečuje verejnoprospešné služby ( nakladanie s odpadom, udržiavanie 

čistoty   v MČ, odpadovými vodami zo žúmp), 

● utvára a chráni zdravý spôsob života a práce obyvateľov MČ, chráni životné  

          prostredie, utvára podmienky na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, telesnú  

           kultúru a šport, 

● nariadením určuje pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb, 

● vykonáva vlastnú investičnú činnosť v záujme potrieb obyvateľov MČ, 

● organizuje hlasovanie obyvateľov MČ o dôležitých otázkach MČ, 

● zabezpečuje verejný poriadok, 

● zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok, 

● plní úlohy na úseku sociálnej pomoci, 
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● vykonáva osvedčovanie listín a podpisov, 

● vedie kroniku, 

● spolupracuje v záujme MČ s politickými stranami a hnutiami 

● účtuje v sústave podvojného účtovníctva podľa platného zákona NR SR č. 

431/2002   Z.z. o účtovníctve.  

 

 

6. Základná charakteristika MČ Košice - Krásna  

 

MČ Košice – Krásna  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 

republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne 

hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou MČ pri výkone 

samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

Geografické údaje  

 

Mestská časť Košice - Krásna sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Košice na oboch 

brehoch rieky Hornád. Susedí s mestskými časťami Nad Jazerom, Barca, Vyšné Opátske 

, Košická Nová Ves a obcami Košická Polianka, Nižná Hutka, Vyšná Hutka a Sady nad 

Torysou. Prevažne odlesnené katastrálne územie je na sútoku rieky Hornád a Torysa. Cez 

Krásnu prechádza hlavná dopravná tepna tejto časti a to štátna cesta II/552 s 

pokračovaním na obce Nižná Hutka, Bohdanovce a Slanec.  

 

Demografické údaje  

 

Počet obyvateľov MČ k 31.12.2016 bol 5 051.  

 

7. Poslanie, vízie, ciele 

 

Poslaním MČ Košice - Krásna:  je ochrana a rozvoj života, zdravia občanov, životného 

prostredia,  majetku mestskej časti,  dodržiavanie zákonnosti a  pravidiel miestnej 

samosprávy a všeobecných záväzných nariadení. MČ plní úlohy na úseku registra 
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obyvateľov, ohlasovanie pobytu obyvateľov, osvedčuje podpisy, vedie aktuálne 

účtovníctvo a výkazníctvo. Stará sa o šport a kultúrno - spoločenské vyžitie občanov.  

Vízie MČ vychádzajú z volebného programu s názvom KRÁSNA JE NÁŠ DOMOV: 

zlepšenie úrovne života v MČ, jej rozvoj a modernizácia,  zlepšovanie kvality 

podnikateľskej sféry a služieb v obci. Uplatňovať pritom otvorenosť,  profesionálny 

prístup voči občanom, dodávateľom  a ostatným subjektom.  

Ciele MČ: Cieľom MČ  je ochraňovať a zveľaďovať  majetok MČ, dobudovať neukončenú  

infraštruktúru, skvalitniť služby obyvateľom, ochraňovať a zvyšovať kvalitu životného 

prostredia. 

 

Hlavným cieľom MČ Košice – Krásna v roku  2016 bola: 

● výstavba cesty Na močidlách 

● komplexná obnova Prašnej ulice a výstavba chodníkov 

● spracovanie PD na stavby : odvodnenie Opátskej a Žiackej ulice 

● výstavba moderného LED osvetlenia v IBV Záhumnie, Prašná a Zelená ulica 

 

 

8. Symboly mestskej časti 

 

Uznesením č. 17 zo dňa 29. 5. 2000 schválilo miestne zastupiteľstvo návrh erbu a zástavy, 

ktorý vypracoval Gabriel Kládek. V roku 2000 bol Heraldickou komisiou Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky pre Mestskú časť Krásna schválený erb a vlajka. Tieto 

heraldické symboly sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod 

signatúrou K-134/2000. 
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Popis erbu : 

V modrom štíte vpravo na striebornom kamennom stĺpe strieborné osemšpicové koleso, 

vľavo zlatý lev v rovnakej zbroji, v labách so striebornou tŕňovou bezlistou vetvičkou 

ukončenou tromi červenými zlatostredovými a striebrokalíšnymi ružami. 

 

Popis vlajky : 

2 : 3 červeno-zlato-červené a strieborno-modro-strieborné zvislé pruhy s horným 

striedavým lemovaním modrej a zlatej, ukončenie tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi , 

siahajúcimi do tretiny jej listu. 

9. Pamiatky 

 Kostol sv. Cyrila a Metoda 

 

 

 

Vzácnou dominantou  Krásnej je chrám zasvätený slovanským vierozvestom sv. Cyrilovi 

a Metodovi. V roku 2015 sme si pripomenuli 80. výročie od jeho konsekrácie. S výstavbou 

chrámu sa začalo 1.novembra 1934 za vtedajšieho správcu fary Michala Adama. 

Slávnostná vysviacka kostola sa konala 29. septembra 1935 za účasti biskupa Jozefa 

Čárskeho, projektanta Milana Michala Harminca a staviteľa Jozefa Šašinku. Z farskej 



21 

 

kroniky sa dozvedáme, že tento monumentálny nový chrám stál 572 tis. Kčs. Interiér sa 

dopĺňal postupne – v roku 1941 bola zakúpená Krížová cesta (Pócs v Maďarsku), v roku 

1945 nový  organ a bočné oltáre boli postavené v roku 1949.  Po rôznych menších 

úpravách a opravách počas 60 rokov sa náš chrám dočkal podstatnej zmeny – pevného 

obetného stola a nového sanktuária s ambonou. Obetný stôl a celé sanktuárium sú 

vyrobené z mramoru silická brezová. Autorom projektu je Ing. arch. Ladislav Friedman. 

Obetný stôl a celý kostol konsekroval 10. 4. 2005 Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup – 

metropolita.  Vynovená svätyňa a  oltár sú pre  budúce generácie svedectvom toho,  že 

súčasná generácia Krásňanov, tak ako ich otcovia sa snaží, dedičstvo otcov zachovať.. 

 

 Kaštieľ 

 

 

 

Národná kultúrna pamiatka barokovo - klasicistický Kaštieľ  z roku 1780 sa nachádza 

v tesnej blízkosti kostola na námestí sv. Cyrila a Metoda. Do roku 1969 v ňom mal sídlo 

farský úrad, škola, MNV, osvetová beseda, pošta, polícia, materská škola a boli tu tiež 

byty pre učiteľov. Po novembri 1989 štát vrátil kaštieľ rímskokatolíckej cirkvi, ktorá ho 

prenajala neziskovej organizácii „Zachráňme kaštieľ v Krásnej“. Tá s našou mestskou 

časťou iniciovali jeho rekonštrukciu., ktorá bola zrealizovaná v rámci projektu EHMK 

a v roku 2013 bol kaštieľ sprístupnený verejnosti.  Obnovené a zrekonštruované 

priestory, v ktorých sa podarilo zachovať a obnoviť historické priestory, slúžia na rôzne 

pracovné stretnutia, rokovania, výstavy, komorné koncerty, prednášky a iné všeobecne 

prospešné účely. V interiéri kaštieľa je izba autentickej kultúry i  knižnica s čitárňou a tiež 

malá kaviarnička „Meško café“.  

Kaštieľ je pôvodne prízemná dvojkrídlová budova bola doplnená novším tretím krídlom, 

čím sa uzatvoril dvor a zakryl pohľad na hlavné priečelie. 
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Kúria 

 

.  

Rokoková kúria z roku 1773 s klasicistickou arkádou z 9. storočia. Nachádza sa na rohu 

ulíc Horná a Opátska.  Ide o jednopodlažnú stavbu, ktorá je do dvora otvorená širokými 

arkádami. V súčasnosti sú arkády už zasklené. Kúria je zaevidované ako kultúrna 

pamiatka v celoslovenskom zozname. V tom čase slúži ako rodinný dom.  

 

10. Osobnosti Krásnej 

 

Marek Križin (1589-1619) 

Narodil sa v roku 1589 v Chorvátskom Križevci. Pochádzal z katolíckej rodiny. Detstvo 

prežil v Chorvátsku. Základy vzdelania nadobudol v rodisku. Od roku 1600 pokračoval v 

štúdiu na jezuitských školách. Do Košíc bol vyslaný, aby spravoval majetok bývalého 

benediktínskeho opátstva v Krásnej nad Hornádom, ktorý vlastnila ostrihomská 

arcidiecéza. Za svoje presvedčenie bol umučený 7. septembra 1619 spolu so Štefanom 

Pongrácom a Melicharom Grodeckim pre vyznanie katolíckej viery. Pápež Pius X. ich 15. 

januára 1905 blahorečil a sv. otec Ján Pavol II.  2. júla 1995 v Košiciach vyhlásil za 

svätých. Po sv. Markovi Križinovi, ktorý pôsobil v Krásnej, nesie názov miestna ZŠ s MŠ. 

 

Michal Adam (1899-1974) 

 

Narodil sa v oku 1899 v Močidlanoch okr. Prešov. Za duchovného správu v Krásnej bol 

vymenovaný biskupským úradom 1.septembra 1928. Zakladal náboženské spolky 

a rozširoval náboženskú tlač. Jeho zásluhou odchádzajú v roku 1930 prvé dievčatá 

z Krásnej do ženských reholí. Na štúdium teológie pripravil aj dvoch chlapcov, z ktorých 
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sa stali kňazi. Jeho pričinením bol v októbri 1934 položený základný kameň nového 

kostola v Krásnej, ktorý je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. 

 

Michal Lacko (1920-1982) 

 

Rodák z Krásnej, profesor Michal Lacko sa narodil 19. januára 1920. Vtedajší farár Michal 

Adam presvedčil rodičov, aby talentovaného chlapca dali študovať.. Po rokoch štúdií na 

univerzitách sa stal v roku 1956 profesorom na Instituto Pontificio Orientale (Pápežský 

východný inštitút) a na Gregoriánskej univerzite ako mimoriadny profesor prednášal 

balkánske cirkevné dejiny. Pochovaný je na košickom cintoríne  Pri príležitosti 10. výročia 

od jeho úmrtia, dňa 11. marca 1992 bola pri kostole  v Krásnej odhalená busta, autorom 

ktorej bol akad. sochár Ján Mathé. Keďže táto odcudzená, zhotovenie novej, ktoré 

inicioval starosta Krásnej, verne stvárnil Ing. Zbigniew Nišponský.  Busta bola odhalená 

dňa 17. januára 2010 pri príležitosti nedožitých 90 narodenín profesora Michala Lacka.  

 

11. Plnenie funkcií MČ Košice - Krásna  

 

 Výchova a vzdelávanie  

 

Výchovu a vzdelávanie detí v MČ Košice –Krásna poskytuje Základná škola s materskou 

školou sv. Marka Križina. Zriaďovateľom školy je Arcibiskupstvo Košice, Rímskokatolícka 

cirkev. 

Základná škola s materskou školou je typ spojenej školy a skladá sa z organizačných 

zložiek: 

● Základná škola 

● Materská škola 

● Školský klub detí 

● Centrum voľného času 

● Školská jedáleň 
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Základná škola je plne organizovanou školou a poskytuje základné vzdelanie v zmysle 

Školského vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie a Školského vzdelávacieho 

programu pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Škola zabezpečuje vzdelávanie v súlade 

s kresťanskými zásadami a princípmi humanity a demokracie. 

 

Materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku 

v kresťanskom duchu v súlade so Školským vzdelávacím programom pre predprimárne 

vzdelávanie. Materská škola je súčasťou Základnej školy s materskou školou. Poskytuje 

celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou 

školskou dochádzkou, tiež poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Má kapacitu 

3 tried, navštevuje ju okolo 60 detí. 

 

Školský klub detí zabezpečuje výchovu a vzdelávanie pre žiakov v čase mimo 

vyučovania v súlade so Školským výchovným programom. 

 

Centrum voľného času poskytuje záujmovú činnosť v záujmových útvaroch, ktoré 

každoročne otvárajú svoju činnosť. Koncepcia rozvoja školy obsahuje v sebe aj prvky 

starostlivosti o voľný čas detí a mládeže našej mestskej časti. 

 

Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie žiakov, zamestnancov školy a iných osôb. 

 

MŠ Žiacka 18, Košice – Krásna – Škôlka pod gaštanmi poskytuje celodennú 

a poldennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od troch do šesť rokov, deťom 

s odloženým začiatkom plnenia  povinnej školskej dochádzky a deťom s dodatočne 

odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a vo výnimočných prípadoch 

sa prijímajú aj deti od dvoch rokov.  

V našej mestskej časti má zriadenú svoju pobočku Občianske združenie PIMPOLLO, 

ktoré spravuje Rodinné centrum Krásna. Cieľom rodinného centra je umožniť rodičom na 

materskej a rodičovskej  dovolenke uplatniť sa v rámci svojej profesie i záujmov, 

ponúknuť im relaxáciu a rozptýlenie. Poslaním RC je taktiež vytvoriť esteticky príťažlivé 

prostredie pre návštevníkov, kde sa budú môcť realizovať ich záujmy napr. podujatiami: 
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záujmové kluby, tvorivé dielne, prednášky a besedy s umelcami, športovcami, lekármi a 

pod., alebo v neorganizovaných činnostiach (materiálne zabezpečenie musí ponúknuť 

návštevníkom  možnosť výberu - čomu sa budú v danej chvíli venovať). Cieľom je taktiež 

vytvorenie bezpečného, otvoreného priestoru pre všetkých v rámci komunity a priestor 

pre skupinové vzdelávacie a voľno časové aktivity. 

 

 Zdravotníctvo 

 

     Ambulancie, zabezpečujúce zdravotnú starostlivosť pre občanov Mestskej časti 

Košice-Krásna sú  sústredené  v zdravotníckom zariadení Košického samosprávneho kraja 

na Lackovej ulici č. 12, kde ordinujú lekári : 

MUDr. Vlasta Anďalová -  praktický lekár pre dospelých ANMED, s.r.o Krásna 

MUDr. Ľubica Birošová  - praktický lekár pre deti a dorast 

MUDr. Ľubica Ledecká - stomatológ - neštátne zdrav. zariadenie  

V  MČ Košice – Krásna zdravotnú starostlivosť poskytujú aj súkromné ambulancie: 

MUDr. Katarína Gramatová , Pri Hornáde 11 - súkromná zubná ambulancia  

Miriam Mitruková, z.t., 1. mája 45 – súkromná zubná technika.  

PhDr.,Ingrid Šefčíková, Nová 15 - súkromná ambulancia klinickej psychológie a 

psychoterapie.  

Lekáreň Krásna, Adamova 13, 040 18 Košice  

 

 Sociálne zabezpečenie  

 

     MČ Košice – Krásna nemá zariadenie sociálnych služieb. Posúdenie žiadosti občanov 

o odkázanosť na sociálnu pomoc môžu obyvatelia MČ zasielať na referát sociálnych vecí 

Magistrátu mesta Košice. V rámci svojho rozpočtu má však v odôvodnených prípadoch  

možnosť poskytnúť jednorázovú dávku v hmotnej núdzi ( 33,- Eur). Žiadosť o jej 

priznanie sa predkladá sociálnej a zdravotnej komisii MZ, ktorá ju po prerokovaní 

a posúdení postúpi na konečné rozhodnutie miestnemu zastupiteľstvu. V roku 2016  

schválilo miestne zastupiteľstvo tri žiadosti. 

     Ďalšou formou sociálnej pomoci je bezplatná donáška obedov  dôchodcom, ktorí o to 

požiadajú. V zmysle usmernenia magistrátu je výška príspevku na jeden obed závislá od 
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priznaného dôchodku žiadateľa : do 270,- Eur je príspevok 0,83 Eur, od 270,- do 370,- 

Eur je to 0,66 Eur. Dôchodcovia s dôchodkom vyšším ako 370,- Eur nemajú na tento 

príspevok nárok. 

   Tradičnú akciu s humanitárnym podtónom „Krásňanská kvapka krvi“  každoročne 

organizuje miestny úrad v úzkej spolupráci s košickým pracoviskom Národnej transfúznej 

služby SR a s Územným spolkom SČK  Košice-mesto. V apríli 2016  darovalo krv  35  

dobrovoľných darcov krvi.   

 

Kultúra 

Medzi priority mestskej časti bezpodmienečne patrí aj spoločenský a kultúrny život 

obyvateľov. V spolupráci s kultúrnou komisiou miestneho zastupiteľstva a v súčinnosti 

s ostatnými zložkami  ako Klub seniorov, Rodinné centrum, Kaštieľ,  príležitostne so 

zapojením Farského úradu, či základnej i materských škôl organizuje nespočetné 

množstvo spoločenských, kultúrnych i duchovných podujatí. Viacero z nich sa koná 

tradične - Krásňanský ples, oslava Dňa matiek, Deň detí, juniáles,  Deň Krásnej, 

púť  ku  kaplnke Matky Ustavičnej pomoci, Mikuláš, akadémia Sami sebe, adventný 

koncert, uvítanie detí do života, tradičné čaje o piatej  a pod. Rok 2016 bol bohatý aj na 

nové podujatia ( pivný fest,  súťaž o najlepší guláš, či najkrajší strom Krásnej). Veľkým 

prínosom pre kultúrne povznesenie obyvateľov mestskej časti sú duchovné podujatia, 

organizované v miestnom kostole, zakaždým  umocnené chrámovou hudbou, ktorá 

zbližuje a spája. Medzi najvýraznejšie patria duchovné večery Taizé.  K obohateniu 

kultúrneho života miestnych obyvateľov veľkou mierou prispievajú aj kultúrno-

spoločenské podujatia, organizované  v Kaštieli-Krásna. Ide hlavne o expozície, koncerty, 

podujatia  pre deti,  v máji 2016 sa n.o. Kaštieľ- Krásna po druhýkrát zapojila do 

celoslovenského projektu Noc múzeí a galérií. 

     Okrem toho pri MČ pôsobia aj telesá, považované za nositeľov tradícií našej obce. 

V prvom rade je to  DFS Krasňanka, ktorá v roku 2016 oslávila osemnáste výročie 

svojho vzniku.  Je neodmysliteľnou súčasťou  kultúrno - spoločenských podujatí, 

konaných v našej mestskej časti. Oživuje  spomienky na zvyky, obyčaje a tradície nášho 

regiónu. Na svojom konte má niekoľko CD nosičov. Prvé veľké pásmo, ktoré sa natočilo 

bola „Svadba v Krásnej“. Krasňanka reprezentuje našu mestskú časť na folklórnych 

súťažiach i festivaloch v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí.    
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Klub seniorov  je účelovým zariadením mestskej časti a jeho založenie sa datuje od 

dňa  22.2.2004. V súčasnosti pôsobí ako jeho predseda Ing. Anton Paľovčík, členmi rady 

seniorov sú  Michal Takáč, Pavlína Grácová, Mária Martonová a František Matik.  V svojej 

činnosti sa klub riadi Štatútom a Klubovým poriadkom. Jedenkrát v mesiaci sa členovia 

rady stretávajú so starostom, kde spoločne rokujú o aktuálnych i plánovaných aktivitách. 

Vedenie mestskej časti aktivity klubu  podporuje a pomáha tak plniť jeho hlavné poslanie 

-  uspokojovanie kultúrnych i spoločenských záujmov starších občanov i občanov 

s nepriaznivým zdravotným postihnutím., čo je  význačným predpokladom pre 

udržiavanie ich fyzickej i psychickej  kondície. Činnosť klubu je čoraz 

intenzívnejšia  -  účinkovali v predvianočnej akadémii Sami sebe, aktívne sa zapájajú do 

aktivít Rodinného centra (výroba adventných vencov), do kultúrnych, spoločenských 

i športových podujatí  v rámci mesta Košice. Na svojich stretnutiach bilancujú, oceňujú 

najlepších, spoločne oslavujú životné jubileá. K 31.12.2016 mal Klub seniorov pri MČ 

Košice-Krásna 110 členov.  

Spravodajca Krasňančan – Miestne noviny Krasňančan vydáva MČ Košice – Krásna od 

roku 2003. Ich prvoradým poslaním je informovať obyvateľov  o aktivitách miestneho 

úradu, poslancov miestneho zastupiteľstva i o dianí v mestskej časti.  Členmi redakčnej 

rady sú Ing. František Klik, JUDr. Marek Kažimír, Ing. Peter Kubička a Mária Miľová, 

šéfredaktorom je Ján Bičkoš. Vďaka úsiliu ich tvorcov  si noviny svoj štandard udržujú, 

aby tak plnili hlavné poslanie,  nielen informovať, ale i propagovať, motivovať 

a  vychovávať. Krasňančan je vo všeobecnosti považovaný za najdynamickejší zdroj 

informovanosti, oslovuje a prihovára sa ľuďom rôznych vekových kategórií 

a vzdelanostných skupín. Príspevky sú zostavené tak, aby obsahovali nielen udalosti 

dneška, ale načierali aj do minulosti. Noviny boli ocenené ako tretie najlepšie v rámci 

Slovenska a ich šéfredaktor je držiteľom ceny predsedu Košického samosprávneho kraja. 

  

Šport  

V Krásnej sú vytvorené predpoklady aj pre športové vyžitie obyvateľov. Mestská časť má 

vlastný futbalový štadión, kde sa  hrá prvotriedny futbal – v roku 2016 sa krásňansky 

futbalový klub stal víťazom tretej ligy. Mestská časť ponúka možnosť počas celého roka 

využívať multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádza za miestnym úradom. V zimných 

mesiacoch  sa miestny úrad stará o vytvorenie ľadovej plochy, aby sa tu mohli prevádzať 
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obľúbené zimné športy. V bezprostrednej blízkosti ihriska je náradie pre workoutové 

cvičenie, ktoré si mladí  zanietenci  postavili svojpomocne, avšak s materiálnou 

pomocou miestneho úradu. Je to lokalita  v príjemnom prostredí, vyhľadávaná 

nielen  kvôli športu,  ale aj pre možnosť oddychu a relaxácie v postavenom prístrešku – 

altánku.  Pre naše najmenšie deti je v mestskej časti k dispozícii niekoľko detských 

ihrísk,  na niektorých z nich  (pri ZŠ s MŠ) sú nainštalované aj náročnejšie prvky,  ktoré 

môžu deti používať  podľa platných interných pravidiel len s dozorom dospelej osoby. 

Moderné športovisko sa nachádza aj obytnej zóne na Hore. Krásňania obľubujú 

bicyklovanie, preto mestská časť iniciovala z príležitosti Dňa otcov túru na bicykloch. 

V letných mesiacoch je najväčší záujem o návštevu termálnych kúpalísk, ktoré organizuje 

miestny úrad, klub seniorov i jednotlivci z radov občanov. V rámci športovo-  záujmovej 

činnosti  sú  v našej mestskej časti aktívni  aj  holubári, rybári, šípkari i hráči mariáša. 

  

12. Rozpočet MČ Košice – Krásna 

Rozpočet Mestskej časti Košice – Krásna pre rok 2016 bol schválený uznesením  

miestneho zastupiteľstva č. 181/2016 zo dňa 17.3.2016. Prvá úprava programového 

rozpočtu bola schválená uznesením č. 200/2016 zo dňa 21.6.2016. 

  

  Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % 

Príjmy celkom 610 427 620 802 654 068,26   107,14 

Bežné príjmy 600 427 610 802 642 168,26  106,95 

Kapitálové príjmy 10 000 10 000 11 900  119,00 

Finančné operácie 

príjmové 

0 0 0 0,00 

Výdavky celkom 587 707 602 657 484 541,17 121,29 

Bežné výdavky 497 811 512 761 442 544,01   88,89 

Kapitálové výdavky 53 500 53 500 5 602 10,47 

Finančné operácie 

výdavkové 

36 396 36 396 36 395   99,99 

Rozpočet celkom 22 720,00 18 145,00 169 527,09  74,61 
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Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2016 v 

EUR 
 

 

Bežné  príjmy spolu 642 168,26 

Bežné výdavky spolu 442 544,01 

Bežný rozpočet 199 624,25 

Kapitálové  príjmy spolu 11 900,00 

Kapitálové  výdavky spolu 5 602,00 

Kapitálový rozpočet  6 298,00 

Prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu 205 922,25 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok  bežného a kapitálového 
rozpočtu  

205 922,25 

Príjmové finančné operácie  0,00 

Výdavkové finančné operácie 36 395,16 

Rozdiel finančných operácií -36 395,16 

PRÍJMY SPOLU                                                            
654 068,26 

VÝDAVKY SPOLU 484 541,17 

Hospodárenie obce / celkové plnenie 
rozpočtu/ 

169 527,09 

 

 

Rozpočet obce Príjmy Výdavky Prebytok rozpočtu 

Bežný rozpočet 642 168,26 442 544,01 199 624,25 

Kapitálový 

rozpočet 

11 900,00 5 602,00 6 298,00 

Rozpočet spolu 654 068,26 448 146,01        205 922,25 

Finančné operácie 0 -36 395,00 - 36 395,00 

  

  

Bežný rozpočet k 31.12.2016 je vo výške                       199 624,25 € 

Kapitálový rozpočet k 31.12.20165 je vo výške                     6 298,00 € 
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Prebytok rozpočtu                                                             205 922,25 € 

Finančné operácie výdavkové k 31.12.2016 vo výške          36 395,16 €  

Celkové plnenie rozpočtu                                                 169 527,09 € 

 

Prebytok hospodárenia roku  2016 bol po schválení MZ prevedený do RF v celej výške.   

 

  

13. Informácia o vývoji MČ Košice – Krásna z pohľadu účtovníctva 

 

Majetok   

Bilancia aktív v € k 31.12.2015 k 31.12.2016 

AKTÍVA 4 945 415,52 5 382 373,04 

Neobežný majetok spolu 4 773 400,54 5 091 741,04 

z  toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 4 773 400,54 5 090 751,04 

Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 

Obežný majetok spolu 170 597,18 288 503,31 

z toho :   

Zásoby  552,43 738,03 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 11 663,71 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 42 169,41 5 708,87 

Finančné účty  116 211,63 282 56,41 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlhodobé 
0,00 

0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

krátkodobé  
0,00 

0,00 

Časové rozlíšenie  1 417,80 2 128,69 
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Zdroje krytia majetku  

 

Bilancia pasív v € K 31.12.2015 K 31.12.2016 

PASÍVA 4 945 415,52 5 382 373,04 

Vlastné imanie a záväzky 4 024 046,52 3 863 689,91 

Vlastné imanie 0,00 0,00 

z  toho :    

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 

Fondy  0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  4 024 046,52 3 863 689,91 

Záväzky 163 928,64 822 276,00 

z  toho :   

Rezervy  1 628,00 900,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 10 050,50 710 824,10 

Dlhodobé záväzky  511,17 0,00 

Krátkodobé záväzky  30 421,74 25 629,83 

Bankové úvery výpomoci 121 317,23 84 922,07 

Časové rozlíšenie 696 407,13 805 097,44 

 

 

 

14. Hospodárky výsledok za rok 2016 – vývoj nákladov a výnosov 

  
 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Predpoklad 
rok 2017 

Náklady 506 423,98 635 276,60 738 921,00 

50 – Spotrebované nákupy 80 300,50  57 049,59        81 000,00 

51 – Služby 208 357,22 160 124,67     160 000,00 

52 – Osobné náklady 210 178,45 188 721,36   203 000,00 

53 – Dane a  poplatky 1 350,82 633,54          2 000,00 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

6,00     312,25 11 000,00 
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55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie 
časového rozlíšenia 

79,80 
          

201 865,00 
221 565,00 

56 – Finančné náklady 6 148,04       3 937,66    2 900 ,00 

57 – Mimoriadne náklady 
0,0 

          126,00      
0,00      

    200,00 

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov 
príjmov 

0,0       22 500,00  67 350,00 

59 – Dane z príjmov 3,15              6,53         6,00 

Výnosy 650 878,99 697 258,11 741 534,00 

60 – Tržby za vlastné 
výkony a tovar 

            15 
443,04 

         12 623,07      12 000,00 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

                      
0,00 

                   0,00 
                   

0,00 

62 – Aktivácia                       
0,00 

                   0,00   
                   

0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

           
530 619,66 

      560 974,72       605 084,00 

64 – Ostatné výnosy              
32 567,64 

   37 934,92          31 000,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie 
časového rozlíšenia 

             0,0                  0,00         0,00 

66 – Finančné výnosy 20 119,54          6 331,57      1 000,00 

67 – Mimoriadne výnosy                     
76,10 

  8 938,05     450,00 

68 – Výnosy z transferov 0,00 183,40 15 000,00 

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC 

           
52 053,01 

        70 272,38      77 000,00 

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný 
HV/ 

    144 455,01       61 981,51 2 613,00 

 
Hospodársky výsledok vo výške 61 981,51 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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15. Ostatné dôležité informácie 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Účelový transfer od MMK vo výške 10 000 € bol využitý na rekonštrukciu komunikácie 

ulice Na močidlách.   

 

Účelový transfer od MMK vo výške 5 000 € určený na šport bol využitý na opravu 

budovy miestneho  futbalového klubu.   

 

Rozpočet na rok 

2016 

Skutočnosť  

k 31.12.2016 

% plnenia 

10 000 € 10 000 € 100 

5 000 € 5 000 € 100 

 

 

 

Poskytnuté dotácie  

 

MČ Košice – Krásna v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2014 

o poskytovaní dotácií z MČ Košice – Krásna.   

 

Žiadateľ Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

Futbalový klub Krásna - 

BV 

12 000 € 12 000 € 

Klub šípkarov – BV  1 000 € 1 000 € 

Rímsko-kat. cirkev-Krásna 2 000 € 2 000 € 

MŠ Žiacka 2 500 € 2 500 € 

ZŠ s MŠ sv. Marka Križina  5 000 € 5 000 € 
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16. Predpokladané investičné akcie v budúcich rokoch  

 

V územnom pláne sú zapracované nové stavebné lokality na individuálnu bytovú výstavbu 

a to  IBV Na hore, IBV DEVELOPMENT - Východ, IBV - Pri Jazere, IBV – Kolónia ako aj 

pre podnikateľskú činnosť.  

 

17. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

MČ nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného 
obdobia. 

 

 

Prílohy: 
 

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  
 

 

 

        JUDr. Marek Kažimír 

 

 

 

 

Spracovala: Mgr. Agáta Takáčová                     

                  Mária Miľová 

 

 

Košice – Krásna 15.12.2017 

 

 

 

 

   

 


