
U Z N E S E N I A 
 
 

zo XVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Košice – Krásna, konaného dňa  16. 04. 2014 

 
           Miestne zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 479/2010 Z. z. o obecnom zriadení, 

zákona SNR č. 401/1990 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a Štatútu 
mesta Košice 

 
 
 
 

A.        S c h v a ľ u j e 
 
334.  program rokovania s nasledovnými zmenami : 

   - jednorazové dávky v hmotnej núdzi 
   - zmena miesta rokovania nasledujúceho miestneho zastupiteľstva 

    
  
     335.  návrhovú komisiu v zložení František Jurčo  - predseda,  

  Marta Bodnárová, Ľubomír Hake – členovia 
  overovateľov v zložení : Imrich Hake, Ing. Peter Kubička 
 
336. celoročné hospodárenie bez výhrad 
 
337. plný pracovný úväzok starostu MČ Košice – Krásna pre volebné  

obdobie r. 2014 – 2018 
 

338. zámer kúpy pozemku novovytvorenej parcely č. 10304/2, kat.územie 

Krásna od rímskokatolíckej cirkvi 
 

     339. a.)zámer na rekonštrukciu a rozšírenie verejnej komunikácie Prašná  
ulica v zmysle regulatívov územného plánu – napojenie lokality   IBV     

                     Záhumnie Krásna na cestu II. triedy ulica Ukrajinská 
b.)prevzatie do správy od mesta Košice parcelu registra „E“ č. 

2002/501o výmere 1843 m², parcelu registra „E“ č. 691/501o výmere 
671 m², parcelu registra „E“ č. 190, vedené na LV č. 3547 o výmere 178 
m² za účelom rekonštrukcie komunikácie ulica Prašná v zmysle 
regulatívov územného plánu – napojenie lokality IBV Záhumnie Krásna 
na cestu II. triedy ulica Ukrajinská 
c.) prevzatie pozemku do správy od mesta Košice, parcelu registra „E“  
č. 225, vedenú na LV č. 3547 o výmere 1969 m² za účelom výstavby 
chodníka na Mozartovej ulici 

 
 

 



 
 
340. a.)zámer predaja majetku Mestskej časti Košice – Krásna z dôvodu hodného      

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to parcelu registra „C“ 
parcelné č. 6831 - ostatné plochy vo výmere 156 m² k.ú. Krásna, zapísanú na 
LV 2287 a konštatuje , že pozemok sa nachádza v zátopovom pásme 
Hornádu, umiestnením je nepoužiteľný pre inú osobu ako pre vlastníka 
priľahlej nehnuteľnosti, ide o malú rozlohu s obmedzeným prístupom, 
pozemok je oplotený z troch strán, využívaný žiadateľmi 
b.)spôsob predaja majetku, parcelu registra „C“ p. č. 6831- ostatné plochy vo 

výmere 156 m², k.ú. Krásna, zapísanú na LV 2287, a to priamym predajom   
najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa 
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. v platnom znení 
 

341.    7 (sedem) poslancov a 1 (jeden) volebný obvod pre volebné obdobie r. 2014 –  
           2018 
 

342.     poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi – Balogová Soňa 

343.     poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi – Jozef Héger 

344.     poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi – Miroslava Matisová 

345.     miesto konania miestneho zastupiteľstva dňa 19. 6. 2014 v kaštieli  

           v Košiciach – Krásnej na Námestí sv. Cyrila a Metóda č. 2           

 
B.    B e r i e   n a   v e d o m i e      
 
 
346. kontrolu plnenia uznesení 
   
347. správu veliteľa mestskej polície, stanica Nad jazerom 
 
348. správu o činnosti starostu mestskej časti 
 
349. správu kontrolóra MČ za obdobie od predchádzajúceho riadneho  

rokovania miestneho zastupiteľstva  
 
350. odborné stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2013 

       
 
  
Košice – Krásna  16. 04. 2014 
 
 



Za návrhovú komisiu :  František Jurčo 
 
 
Zapisovateľka :  Eva Balogová                                                 
 
 
 
                                                                                                 Ing. Vladimír Saxa 
                                                                                                            starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


