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Zápis  

z XII.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  

Košice- Krásna  konaného dňa  15. decembra 2020 

 

 

 

Prítomní :        podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení : Ing. Vladimír Saxa, Ing. Ján Kubička, František Jurčo 

 

       

Rokovanie otvoril starosta Ing. Peter Tomko ( ďalej starosta). Ospravedlnil neprítomného 

poslanca KSK a mestského zastupiteľstva Ing. Vladmíra Saxu a miestnych poslancov Ing. Jána 

Kubičku a Františka Jurča. Oznámil, že poslanec Ing. Peter Kubička bude meškať. Rokovanie 

bolo vyhlásené za uznášaniaschopné. 

  

K bodu  1 :  Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania 

Starosta určil overovateľov zápisnice-Ing. Patrika Gordoňa a  Máriu Hakeovú . 

Miestnemu zastupiteľstvu ( ďalej MZ)  bol predložený nasledovný program : 

1.   Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania 

2.   Voľba návrhovej komisie  

3.   Kontrola plnenia uznesení 

4.   Správa veliteľa Mestskej polície – stanice Nad Jazerom  

5.   Správa o činnosti poslanca mestského zastupiteľstva 

6.   Správa o činnosti poslanca Košického samosprávneho kraja 

7.   Správa o činnosti starostu mestskej časti 

8.   Návrh na 2. úpravu programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2020 

9.   Výročná správa Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2019  

10.   Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 

11.   Návrh na uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou VSD  o zriadení vecného bremena 

12.   Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí  dotácie pre FK Krásna a Kaštieľ Krásna n.o. za r.  

  2020 

13.   Návrh na odkúpenie majetku v areáli FK Krásna od p. Františka Tóth-Salóciho 

14.   Zásady hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice-Krásna 

15.   Smernica pre verejné obstarávanie  

16.   Plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 1. polrok 2021 

17.   Interpelácie 

18.   Rôzne 

19.   Záver 

Hlasovanie za predložený program: 

Za:  Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová,  Ing. František Klik, MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
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Ako predkladateľ navrhol starosta stiahnutie bodu 14- Zásady hospodárenia s majetkom 

Mestskej časti Košice-Krásna z dôvodu dôkladnejšej prípravy smernice, ktorá bude predložená 

miestnej rade a komisii financií. Zároveň navrhol doplniť bod 4/1- Uzatvorenie dodatku 

k zmluve s BONA s.r.o. 

Ing. František Klik- navrhol do programu rokovania doplnenie bodov : 

4/2 – Opakovaný podnet na začatie konanie pre nepodanie majetkového priznania 

4/3 – SARIO- priemyselný park 

4/4 – Prerokovanie platu starostu na rok 2021 

Hlasovanie za doplnenie bodov 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 do programu a stiahnutie bodu 14: 

Za:  Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová,  Ing. František Klik, MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Návrh na uznesenie 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice - Krásna v zmysle zákona NR SR číslo 

479/2010 Z. z. o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 

neskorších zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice  schvaľuje  program rokovania: 

1.Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania 

2.Voľba návrhovej komisie  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa veliteľa Mestskej polície – stanice Nad Jazerom  

4/1.    Uzatvorenie dodatku k zmluve s BONA s.r.o. 

4/2.    Opakovaný podnet na začatie konanie pre nepodanie majetkového priznania 

4/3.    SARIO- priemyselný park 

4/4.    Prerokovanie platu starostu na rok 2021 

5.Správa o činnosti poslanca mestského zastupiteľstva 

6.Správa o činnosti poslanca Košického samosprávneho kraja 

7.Správa o činnosti starostu mestskej časti 

8.Návrh na 2. úpravu programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2020 

9.Výročná správa Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2019  

10.Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 

11.Návrh na uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou VSD  o zriadení vecného bremena 

12.Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí  dotácie pre FK Krásna a Kaštieľ Krásna n.o. za r.   

     2020 

13.Návrh na odkúpenie majetku v areáli FK Krásna od p. Františka Tóth-Salóciho 

15.Smernica pre verejné obstarávanie  

16.Plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 1. polrok 2021  

17.Interpelácie  

18.Rôzne  

19.Záver 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová,  Ing. František Klik, MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
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K bodu  2: Voľba návrhovej komisie  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí :   Ing. František Klik – predseda,  MUDr. Milan Maďar-  

člen. 

Bez rozpravy. 

Návrh na uznesenie 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice - Krásna v zmysle zákona NR SR číslo 479/2010 

Z. z. o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice volí  návrhovú komisiu v zložení : Ing. František Klik 

– predseda,  MUDr. Milan Maďar-  člen. 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik, Gordoň, Mária Hakeová,  Ing. František Klik, MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 3 : Kontrola plnenia uznesení 

Ing. František Klik vykonal kontrolu uznesení a konštatoval, že na uznesenia prijaté na 

zasadnutí MZ dňa 26.8. a 19.10.2020sú splnené, resp. sú v riešení.  

Bez rozpravy. 
Návrh na uznesenie 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice - Krásna v zmysle zákona NR SR číslo 479/2010 

Z. z. o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik, Gordoň, Mária Hakeová,  Ing. František Klik, MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 4 : Správa veliteľa Mestskej polície – stanice Nad Jazerom 

Ing. Miroslav Fajčík, veliteľ  MsP- stanica Nad jazerom -  informoval  o činnosti MsP stanice 

Nad jazerom za obdobie od    1.8.2019 do 30.11.2020  v MČ Košice- Krásna a predložil 

písomnú správu. Za uvedené obdobie evidujú 14 priestupkov a 4 správne delikty, vykonali 185 

plánovaných kontrol v oblasti cintorína, detských ihrísk, kontrolu dodržiavanie nariadení 

v súvislosti s Covid-om, stacionárnu dopravu, správanie asociálov. 4 krát bola privolaná 

asanačná služba. 

 

❖ 16.18 hod. vošiel do rokovacej miestnosti poslanec Ing. Peter Kubička. 

Rozprava: 

Mária Hakeová – ako postupovať pri probléme s nepretržitým parkovaním na verejnom 

priestranstve v obytnej zóne. 

Ing. Miroslav Fajčík – odporúča kontaktovať políciu. 

Starosta – aký je výsledok šetrenia čiernej skládky pri 100-ročnom dube a odbočke na Rešov 

majer, MČ ich zdokumentovala a na vlastné náklady odstránila.  

Ing. Miroslav Fajčík – zistí stav a bude informovať. 

Ing. Patrik Ivanišin – pokiaľ je páchateľ známy, aké sú dôsledky? Môže si MČ nárokovať 

náhradu výdavkov? 

Ing. Miroslav Fajčík – predpokladá, že spis bol po šetrení postúpený na Okresný úrad, v rámci 

správneho konania si MČ uplatniť nárok na úhradu nákladov. 

Návrh na uznesenie 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice - Krásna v zmysle zákona NR SR číslo 479/2010 

Z. z. o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 
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zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice berie na vedomie správu  veliteľa Mestskej polície 

o činnosti Mestskej polície – stanice Nad Jazerom. 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová,  Ing. František Klik, Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan 

Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu  4/1:   Uzatvorenie dodatku k zmluve s BONA s.r.o. 

Starosta- na MÚ bola doručená žiadosť spoločnosti BONA s.r.o. o prevod odberných miest na 

MČ. Nájomné je toho času  1 €. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí miestnej rady 

a finančnej komisie. Na základe ich záverov bola spoločnosť BONA s,r,o, požiadaná, aby 

predložila konkrétny návrh nových podmienok prenájmu priestorov a vypracovanie návrhu 

zmluvy. Zo strany spoločnosti bol na MÚ doručený list s pôvodným textom žiadosti. Na 

osobnom stretnutí s p. Jedinákom boli dohodnuté podmienky- prenájom priestorov za cenu 

1500 €/ mes., počas trvania pandemickej situácie bude nájomné vo výške 300 €/mes. Od 

1.1.2021 prejdú platby za energiu, vodu a plyn na MČ. Finančná komisie a miestna rada tento 

návrh odsúhlasila. 
Rozprava : 

Ing. František Klik – cieľom tejto dohody bolo predísť situácii, aby  nedošlo k odpojeniu 

energií, ako sa stalo v DS Barón, kde s nami jeden z nájomcov- p. Žigalová,  nekomunikoval. 

O svoj majetok sa musíme starať. 

MUDr. Milan Maďar – ako mohlo dôjsť k odpojeniu médií. 

Starosta- k tejto situácii došlo tak, že užívateľom odberného miesta bola p. Žigalová, ktorá 

požiadala o odpojenie a nám - vlastníkovi to neohlásila. 

Ing. Patrik Ivanišin- systém podmienok nájmu nie je dobre nastavený. Zbytočne sa platia 

elektromery, ističe a pod. samostatne. Správne by malo byť jedno odberné miesto, z ktorého by 

boli vedené podružné merače a tie by si platil každý nájomca. O revíziu sa staráme my ako 

vlastníci. 

Návrh na uznesenie 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice - Krásna v zmysle zákona NR SR číslo 479/2010 

Z. z. o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice schvaľuje uzatvorenie dodatku k Nájomnej zmluve 

zo dňa 8.6.2007 v znení jej dodatkov uzatvorenej s nájomcom BONA, spol. s.r.o. a Mestskou 

časťou Košice - Krásna , za účelom prenájmu časti budovy vo vlastníctve Mestskej časti na 

Opátskej ulici so súpisným číslom 1181 a orientačným číslom 18 v Košiciach Krásnej : 

1.    Nájomné za užívanie časti budovy vo výške 1 500 .- EUR/mesiac 

2.    Počas trvania pandemických obmedzení, vyplývajúcich z nariadenia vlády SR, krízového 

štábu a rozhodnutí RÚVZ s dopadom na uzatvorenie prevádzky, bude nájomné za užívanie časti 

budovy vo výške 300 .- EUR/mesiac. 

K 1.1.2021 náklady spojené s dodávkou a distribúciou médií – elektrina, plyn, voda znáša MČ 

Krásna 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová,  Ing. František Klik, Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan 

Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
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K bodu  4/2:  Opakovaný podnet na začatie konania pre nepodanie majetkového 

priznania 

Ing. František Klik – na zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu bolo zistené nepodanie 

majetkového priznania bývalého starostu. Prijatým uznesením chceme požiadať p. Kažimíra 

o jeho vyjadrenie, na ktoré má zo zákona nárok. V tomto zmysle je predložený aj návrh 

uznesenia. 

MUDr. Milan Maďar- ako predseda uvedenej komisie upresnil, že p. Kažimír podal majetkové 

priznanie oneskorene-13.10.2020.  zámerom je požiadať  p. Kažimíra o vysvetlenie tak, aby to 

bolo lege artis. 

Bez rozpravy. 

Návrh na uznesenie 

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020 prerokovalo návrh komisie na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie bývalého starostu JUDr. Mareka Kažimíra, trvale 

bytom Harčarova 11, Košice-Krásna na začatie konania proti JUDr. Marekovi Kažimírovi vo 

veci porušenia povinnosti podať Majetkové priznanie a Oznámenie o skončení funkcie 

verejného činiteľa podľa čl. 7 ods.5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v lehote v čl. 7 ods. 1 tohto ústavného 

zákona,  a takto  

rozhodlo: 

 

    Podnet komisie na ochranu verejného záujmu na začatie konania proti JUDr. Marekovi 

Kažimírovi vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov pre porušenie 

povinnosti podľa čl. 7 ods.5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v lehote podľa čl. 7 ods. 1 tohto ústavného zákona 

sa prijíma na ďalšie konanie a  

žiada 

 bývalého starostu Mestskej časti Košice-Krásna JUDr. Mareka Kažimíra, aby sa  

v zákonnej lehote vyjadril k nedodržaniu lehoty na podanie Majetkového priznania 

a Oznámenia a skončení funkcie verejného funkcionára. 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová,  Ing. František Klik, Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan 

Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu  4/3:  SARIO- priemyselný park 

Ing. František Klik – spoločnosť Sario zaslala na miestny úrad oznam, v podstate pre starostov 

mestských častí, aby predostrela možnosť výstavby štátnych priemyselných parkov, čím by 

prispeli k  vytvoreniu nových pracovných príležitostí s využitím územia s ucelenými 

vysporiadanými pozemkami. Aby sa o takomto projekte mohlo uvažovať, je potrebné zistiť 

záujem samosprávy. V tejto súvislosti prebehlo aj rokovanie s miestnym urbariátom, ktorý pre 

tento účel navrhol 4 lokality- Vrbiny, Berek, Vyšné lúky a Zadné konce. Po vzájomnej diskusii 

na miestnom úrade došlo k názoru, že Zadné konce a Vrbiny sú blízko obytných zón, Vyšné 

lúky a Berek sa nachádzajú za plánovanou R2. Tie by mohli byť vhodné lokality a odporúča 

ich navrhnúť pre tento účel. Urbariát navrhol a zaslal na Sario všetky 4 lokality. Za MČ 

navrhuje ponúknuť len Berek a Vyšné lúky. 

Rozprava : 

Poslanci na základe predloženej mapy s vyznačením navrhnutých parciel vzájomne diskutovali 

o návrhu, možnostiach, podmienkach a vhodnosti výstavby priemyselného parku.  
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Starosta- uviedol, že prijaté uznesenie bude mať len odporúčací charakter. List s návrhom 

a konkrétnymi podmienkami pripraví urbariát a predloží  mestskej časti s dostatočným 

časovým priestorom na preštudovanie. Tento predložený návrh bude opätovne prerokovaný na 

MZ. 

Ing. Patrik Ivanišin- upozorňuje poslancov, aby brali ohľad na to, aby park nebol v blízkosti 

obytných zón, pretože to môže mať vplyv na život obyvateľov v Krásnej.  

Návrh na uznesenie 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice - Krásna v zmysle zákona NR SR číslo 479/2010 

Z. z. o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice schvaľuje záujem Mestskej časti Košice-Krásna 

o realizáciu štátneho priemyselného parku na územiach v časti Berek a Vyšné lúky 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová,  Ing. František Klik, Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan 

Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu  4/4:  Prerokovanie platu starostu na rok 2021 

Ing. František Klik – na zasadnutí miestnej rady a finančnej komisie sa rozoberalo hospodárenie 

MČ.  Pri minuloročnom schvaľovaní platu starostu sa diskutovalo o tom, že pokiaľ budú dobré 

výsledky hospodárenia a smerovanie MČ tak ako doteraz, poslanci opäť prehodnotia zvýšenie 

platu starostu. Rozpočet dopadol veľmi dobre, sme v pozitívnych číslach, vďaka zamestnancom 

úradu  sa podarilo získať financie v  rôznych projektoch. Preto navrhuje navýšenie platu starostu 

o 10 %. 

Bez rozpravy. 

Návrh na uznesenie 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice - Krásna v zmysle zákona NR SR číslo 479/2010 

Z. z. o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice schvaľuje v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov starostovi plat stanovený v súlade s § 3, ods. 1 a § 4, ods.1 , ktorý sa na základe § 4, 

ods.2 rozhodnutím Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Krásna zvyšuje o 10 % od 

1.1.2021 voči 1.1.2020, tj. celkové navýšenie predstavuje 20 % 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová,  Ing. František Klik, Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan 

Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 5 :  Správa o činnosti poslanca mestského zastupiteľstva 

K bodu 6 :  Správa o činnosti poslanca KSK 

Z dôvodu neprítomnosti Ing. Vladimíra Saxu sa o týchto bodoch nerokovalo. 

 

K bodu 7 : Správa o činnosti starostu mestskej časti 

Starosta informoval o svojej činnosti  a stretnutiach za obdobie od 01.09.2020 do 15.12.2020:  

- Rokovanie so spoločnosťou Antik a mestskou políciou o rozmiestení bezpečnostných 

kamier.  

- Stretnutie so zástupcom odboru životného prostredia okresného úradu Košice 

a majiteľmi dotknutých  pozemkov pri zasypávaní štrkoviska.   

- Účasť na rybárskej brigáde. 



7 

 

- Stretnutie s riaditeľom VÚC  Košice odbor dopravy o cestných komunikáciách 

a obchvate Krásnej.  

- Stretnutie  na magistráte mesta Košice ohľadom výstavby komunitného centra 

v Krásnej.  

- Stretnutie so zástupcami DPMK a prehodnotenie umiestnenia autobusových zastávok 

v centre Krásnej v súvislosti s dokončením komunitného parku pred kostolom.  

- Slávnostná prezentácia knihy o pátrovi Michalovi Lackovi. 

- Opakované zasadnutia krízového štábu ohľadom povodní a COVID 19 

- Opakované stretnutia v súvislosti s prípravou a zabezpečením celoplošného testovania 

- Stretnutie s novovymenovaným prednostom okresného úradu Ing. Semanom 

- Pracovné stretnutie na ÚHA s Ing. arch. Jergušom 

- WEB seminár s vedením Stavebnej fakulty TUKE 

- Stretnutie s rektorom TUKE- o vybudovaní Univerzitného centra a vedecko- 

technického parku v katastrálnom území Krásnej 

- Následne stretnutie aj s dekanom Stavebnej fakulty TUKE a podpísanie memoranda 

o spolupráci 

- Oboznámenie vedenia magistrátu a jednotlivých úradov o reálnom stave Ukrajinskej 

ulice a neukončených projektoch jednotlivých IBV v Krásnej: cesty, chodníky, 

osvetlenia   

- Účasť na rokovaní miestnej rady,  komisie financií a správy majetku,  komisie výstavby  

a redakčnej rady. 

- Účasť na pravidelných stretnutiach rady  starostov a mestskom zastupiteľstve, 

pondelkových stretnutiach  primátora so starostami . 

- Stretnutie s radou seniorov. 

- Stretnutie s riaditeľkou psychosociálneho centra o  projekte: Domov na pol ceste.  

Mestskej časti boli schválené nasledovné žiadosti o dotácie na projekty :  

-SFZ-  závlaha ihriska cca  10.000 eur 

-Mesto Košice- rozvoj mládežníckeho športu cca 3000 eur 

-Enviromentálny fond cca 78.000 eur 

-Ministerstvo vnútra- podpora dobudovania technickej infraštruktúry- cca 61.000 eur 

MČ postupne podpíše a vydokladuje ukončenie realizácie a financovania projektov. 

MÚ MČ Košice-Krásna významne participoval pri podaní žiadosti na : 

-OÚ odbor školstva- odstránenie havarijného stavu rozvodov ZTI a UK v ZŠ s MŠ –     

cca  43.000 eur  

MČ Košice-Krásna uzavrela zmluvu s Ministerstvom financií SR - návratný úver na 

minimalizáciu dopadov koronakrízy- 41 163,- Eur 

Rozprava: 

Ing. František Klik – poukázal na to, že MČ už uspela v dvoch výzvach, čím získala financie 

na komunálnu techniku a na chodníky. 

Návrh na uznesenie: 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice - Krásna v zmysle zákona NR SR číslo 479/2010 

Z. z. o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice berie na vedomie správu o činnosti starostu Mestskej 

časti Košice- Krásna. 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, Ing. František Klik, Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan 

Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
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K bodu 8 : Návrh na 2. úpravu programového rozpočtu  Mestskej časti Košice-Krásna na 

rok 2020 

Starosta -  návrh úpravy rozpočtu bol takisto prerokovaný v miestnej rade a finančnej komisii. 

V príjmoch sú zohľadnené všetky prijaté financie, výdaje zohľadňujú aj výdaje súvisiace 

s pandémiu, ktoré boli sčasti preplatené- MČ zakúpila ochranné pomôcky. Rada a komisia 

odporúčajú predložený návrh schváliť. 

Bez rozpravy. 

Návrh na uznesenie: 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice - Krásna v zmysle zákona NR SR číslo 

479/2010 Z. z. o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 

neskorších zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice schvaľuje druhú úpravu programového 

rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2020 podľa predloženého návrhu 

Hlasovanie :  

Za:  Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján 

Kubička, Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 

K bodu 9 : Výročná správa Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2019 

Starosta-  výročná správa bola predložená poslancom MZ ako súčasťou materiálov na 

rokovanie MZ v dostatočnom časovom na oboznámenie.  

Bez rozpravy. 

Návrh na uznesenie:  

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice - Krásna v zmysle zákona NR SR číslo 

479/2010 Z. z. o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 

neskorších zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice schvaľuje Výročnú správu Mestskej 

časti Košice-Krásna za rok 2019 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján 

Kubička, Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 10 : Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za 

rok 2019 

Starosta- poslanci správu obdržali spolu s materiálmi. Niektoré postupy nám boli vytknuté- 

jedná sa o  zaradenie kanalizácie do registra majetku a o prenájme priestorov. Pracuje sa na 

ich odstránení, konzultujeme s audítorkou. 

Bez rozpravy. 

Návrh na uznesenie: 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice - Krásna v zmysle zákona NR SR číslo 479/2010 

Z. z. o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice berie na vedomie Správu nezávislého audítora 

o vykonaní auditu účtovnej závierky Mestskej časti Košice-Krásna k 31. decembru 2019 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján 

Kubička, Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
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K bodu 11 :  Návrh na uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou VSD o zriadení vecného 

bremena 

Starosta – ako je uvedené v dôvodovej správe jedná sa o pozemok pod trafostanicou na Prašnej 

ulici. Od spoločnosti VSD nám bol predložený návrh nájomnej zmluvy o prenájme za 1 €, s čím 

MČ nesúhlasila a navrhli sme dlhodobý prenájom. Po vzájomnej komunikácii došlo k dohode 

o  predaji uvedeného pozemku za podmienok uvedených v návrhu uznesenia. 

Bez rozpravy: 

Návrh na uznesenie 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice - Krásna v zmysle zákona NR SR číslo 

479/2010 Z. z. o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 

neskorších zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice schvaľuje 

1. ) zámer predaja časti nehnuteľnosti – pozemok evidovaný na LV č. 8535, parcela registra  

„E“, parcelné číslo 691/502, k. ú. Krásna,   v celkovej výmere 4 m² na odčlenenej parcele 

8042/28 podľa GP č. 287/2020, pre : 

a) Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

b) za cenu  : 200,- EUR  

c) účel : predaj pozemku pod trafostanicou v súvislosti so stavbou Košice-Krásna IBV 

Záhumnie VN, TS, NN 

2. ) predaj časti nehnuteľnosti – pozemok evidovaný na LV č. 8535, parcela registra  „E“, 

parcelné číslo 691/502, k. ú. Krásna,   v celkovej výmere 4 m² na odčlenenej parcele 8042/28 

podľa GP č. 287/2020, pre : 

a) Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

b) za cenu  : 200,- EUR  

c) účel : predaj pozemku pod trafostanicou v súvislosti so stavbou Košice-Krásna IBV 

Záhumnie VN, TS, NN 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, Ing. František Klik, Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan 

Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 12 : Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie pre FK Krásna a Kaštieľ 

Krásna n.o. 

Starosta -  uvedené organizácie nevyužili financie, ktoré im boli schválené na základe zmluvy 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ z dôvodu pandemickej situácie. Z uvedeného dôvodu boli 

vypracované dodatky k zmluvám, zmena sa týkala poskytnutej sumy, a to pre kaštieľ 10 400€ 

a pre FK Krásna 3500 €. Takto boli tieto dotácie aj zúčtované. 

Bez rozpravy. 

Návrh na uznesenie 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice - Krásna v zmysle zákona NR SR číslo 479/2010 

Z. z. o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice schvaľuje  

a) Uzatvorenie Dodatku č. 1  k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 1/2020, uzatvorenej dňa 

30.3.2020  medzi Mestskou časťou Košice-Krásna a OZ FK Krásna, so sídlom na Golianovej 

ul. č. 27, 040 18 Košic-Krásna, IČO 31266631,  ktorého predmetom je zmena  čl. II. Výška 

dotácie – „ Výška poskytnutej dotácie je 3 500,- € ( slovom Tritisícpäťsto €). Poskytovateľ zašle 

finančné prostriedky na účet príjemcu uvedený v tejto zmluve najneskôr 15 dní odo dňa 

predloženia kópie príslušných účtovných dokladov a dokladov o úhrade v zmysle zákona č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov platných pre obdobie od 1. januára 

do 25. kalendárneho dňa mesiaca november príslušného roka, v ktorom bola dotácia 
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poskytnutá. Konečný termín na predloženia dokladov je posledný pracovný deň v mesiaci 

november v príslušnom roku, pre ktorý bola dotácia žiadaná.“                                                                                                                                                                                                                                                                 

zmena čl. IV. Podmienky poskytovania a čerpania dotácie – „1. Príjemca predloží  písomný 

prehľad použitia finančných prostriedkov (vzor písomného prehľadu tvorí Prílohu č. 2 tejto 

zmluvy) a kópie príslušných účtovných dokladov a dokladov o úhrade v zmysle zákona č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov platných pre obdobie od 1. januára 

do 25. kalendárneho dňa mesiaca november príslušného roka, v ktorom bola dotácia 

poskytnutá. Ide predovšetkým o príjmový pokladničný doklad, blok z registračnej pokladne, 

faktúra, bankový výpis, objednávka a pod.“ 

b) Uzatvorenie Dodatku č. 1  k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 4/2020, uzatvorenej dňa 

30.3.2020  medzi Mestskou časťou Košice-Krásna a Kaštieľ Krásna n.o., Námestie sv. Cyrila 

a Metoda 2, 040 18 Košice-Krásna, IČO 35582405, ktorého predmetom je zmena  č. II. - Výška 

dotácie- „Výška poskytnutej dotácie je 10 400 € (slovom desaťtisícštyristo EUR). Poskytovateľ 

zašle finančné prostriedky na účet príjemcu uvedený v tejto zmluve najneskôr 15 dní odo dňa 

predloženia kópie príslušných účtovných dokladov a dokladov o úhrade v zmysle zákona č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov platných pre obdobie od 1. januára 

do 25. kalendárneho dňa mesiaca november príslušného roka, v ktorom bola dotácia 

poskytnutá. Konečný termín na predloženia dokladov je posledný pracovný deň v mesiaci 

november v príslušnom roku, pre ktorý bola dotácia žiadaná.“  , zmena čl. IV. Podmienky 

poskytovania a čerpania dotácie – „1. Príjemca predloží  písomný prehľad použitia 

finančných prostriedkov (vzor písomného prehľadu tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy) a kópie 

príslušných účtovných dokladov a dokladov o úhrade v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov platných pre obdobie od 1. januára do 25. 

kalendárneho dňa mesiaca november príslušného roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá. Ide 

predovšetkým o príjmový pokladničný doklad, blok z registračnej pokladne, faktúra, bankový 

výpis, objednávka a pod.“ 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, Ing. František Klik, Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan 

Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 13 : Návrh na odkúpenie majetku v areáli FK Krásna od p. Františka Tóth-

Salóciho 

Starosta – p. Tóth v minulosti  pôsobil v FK Krásna ako správca areálu ihriska. Počas svojho 

pôsobenia vybudoval na vlastné náklady prístrešok. Bola vykonaná  obhliadka športovou 

a finančnou komisiou, ktoré súhlasia s kúpou. 

Ing. František Klik – súhlasí s návrhom. 

Bez rozpravy: 

Návrh na uznesenie: 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice - Krásna v zmysle zákona NR SR číslo 479/2010 

Z. z. o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice schvaľuje   

a) zámer kúpy  prístrešku  v areáli futbalového štadióna FK Krásna  nachádzajúceho sa 

na pozemku – p.č.7986/1 evidovanej na LV č. 3512 , parcela registra „C“ katastrálne 

územie Krásna :  : 

-  predávajúci: František Tóth Salóci, Minská 745/22, 040 18 Košice-Krásna, rč 

461211/777,  op EA577765 

-  za cenu  : 990, - EUR  
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a) kúpu prístrešku  v areáli futbalového štadióna FK Krásna  nachádzajúceho sa na 

pozemku – p.č.7986/1 evidovanej na LV č. 3512 , parcela registra „C“ katastrálne 

územie Krásna :  : 

-  predávajúci: František Tóth Salóci, Minská 745/22, 040 18 Košice-Krásna, rč 

461211/777,  op EA577765 

-  za cenu  : 990, - EUR  

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, Ing. František Klik, Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan 

Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 15 : Smernica  pre verejné obstarávanie 

Starosta – požiadal prednostu MÚ, aby sa k tomuto bodu vyjadril. 

Ing. Patrik Ivanišin – došlo k zmene zákona o verejnom obstarávaní a priebežne sa mení. 

Smernica MČ Košice-Krásna o verejnom obstarávaní, ktorá  je platná toho času, je už 

neaktuálna. Pani Šrameková-obyvateľka MČ, ktorá pracuje v tejto oblasti na magistráte nám 

po dohode pomohla vypracovať novú smernicu, ktorú predkladáme MZ na vedomie. 
Bez rozpravy. 

Návrh na uznesenie 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice - Krásna v zmysle zákona NR SR číslo 479/2010 

Z. z. o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice berie na vedomie  Smernicu o postupe pri verejnom 

obstarávaní v podmienkach Mestskej časti  Košice – Krásna podľa predloženého návrhu 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, Ing. František Klik, Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan 

Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 16 : Plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 1. polrok 2021 

Starosta – zasadnutie mestskej rad je 11.1.2021, zasadnutie mestského zastupiteľstva bude 

25.1.2020. Navrhuje naplánovať naše zasadnutia po týchto termínoch.  

Rozprava : 

Poslanci po vzájomnej dohode navrhli termíny na 1. štvrťrok: MR 9.2.2021 a MZ o 25.2.2021 

Návrh na uznesenie: 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice - Krásna v zmysle zákona NR SR číslo 479/2010 

Z. z. o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice schvaľuje  plán  zasadnutí Miestnej rady a Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Krásna na 1. štvrťrok  2021 :  

  Miestna rada     9.2.2021 

Miestne zastupiteľstvo 25.2.2021 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, Ing. František Klik, Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan 

Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 20 : Interpelácie 

K bodu 21 : Rôzne  
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Mária Hakeová – na MÚ bola doručená  žiadosť p. Sedláčekovej o poskytnutie jednorazovej 

dávky v hmotnej núdzi. Keďže nie sú doložené všetky podklady navrhuje vyzvať ju na 

doloženie dokladov. Následne bude žiadosť prerokovaná. 

Starosta – na MÚ bola doručená žiadosť mesta Košice o predloženie návrhov na udelenie 

verejných ocenení.  

 

K bodu 22 :  Záver 

Starosta ukončil XII. rokovanie miestneho zastupiteľstva a poďakoval sa všetkým prítomným 

za účasť a za spoluprácu v roku 2020. 

 

 

Košice- Krásna  8.1.2021 

Zapísala : Marta Petrušová  

 

 

 

Overovatelia :  Ing. Patrik Gordoň  

 

     Mária Hakeová 

 

 

 

Ing. Peter Tomko, starosta 

  

 

 


