
 

UZNESENIA 

 

z XII. zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice -  Krásna zo dňa  15. decembra  2020 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 

neskorších zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice 

 

 

A.  S c h v a ľ u j e : 

 

180.  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 nájomnej zmluve uzatvorenej  s BONA s.r.o. 

4/2.  Opakovaný podnet na začatie konania pri nepodaní 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 

Za overovateľov zápisnice určil starosta  Ing. Patrika Gordoňa a Máriu Hakeovú 

 

181.  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 

 

182. Záujem Mestskej časti Košice-Krásna o realizáciu štátneho priemyselného parku na 

územiach v časti Berek a Vyšné lúky 

 

183. 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 % 

 

184. Druhú úpravu programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2020 podľa 

predloženého návrhu 

185. 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 

 
 

186.   

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 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.“ 

 187.   

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  

b) 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  

 

188.  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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

B.  B e r i e   n a   v e d o m i e : 

   

189.  Kontrolu plnenia uznesení 

 

190.   Správu veliteľa  Mestskej polície o činnosti Mestskej polície – stanice Nad Jazerom 

 



191. Správu o činnosti starostu mestskej časti Košice- Krásna 

 

192.  Výročnú správu Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2019 

193. Správu nezávislého audítora o vykonaní auditu účtovnej závierky Mestskej časti 

Košice-Krásna k 31. decembru 2019 

 

194. Smernicu o postupe pri verejnom obstarávaní v podmienkach Mestskej časti  Košice – 

Krásna podľa predloženého návrhu 

 

 

C.  V o l í : 

 

195. Návrhovú komisiu v zložení : Ing. František Klik – predseda,   

 MUDr. Milan Maďar -  člen 

  

 

 D.  :  

 

196. 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. 

  

 

Za návrhovú komisiu : Ing. František Klik 

 

Zapísala                      : Marta Petrušová 

 

 

 

    Ing. Peter Tomko 

                     starosta 

                                                             



                                                                                                           podpísal dňa  16.12..2020 

 

 

 

 

 

 


