
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna 

 

Zápis 

zo zasadnutia Miestnej rady ( MR ) a finančnej komisie ( FK ) konanej dňa 04. 03. 2021 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

1.  Otvorenie 

2.  Príprava rozpočtu Mestskej časti Košice - Krásna na rok 2021 

3.  Inventarizácia v Mestskej časti Košice - Krásna 

4.  Žiadosť chovateľov poštových holubov – umiestnenie kontajnera 

5.  Stanovisko JUDr. Mareka Kažimíra k nepodaniu majetkového priznania 

6.  Žiadosť p. Sedláčkovej o sociálny príspevok 

7.  Krčma pod orechom – prenájom ihriska za úradom 

8.  Bistro Včielka 

9.  Rôzne 

10.  Záver 

 

K bodu 1 

Rokovanie viedol starosta Ing. Peter Tomko. 

 

K bodu 2 

Prednosta mestskej časti predniesol MR a FK návrh rozpočtu na rok 2021, ktorý odôvodňuje 

nasledovne: 

- príjmy mestskej časti  sú v celkovej výške 1.067.019,-€, z toho 800.224,-€ predstavujú 

príjmy poukázané prerozdelením  príjmov pre mestské časti, novým druhom príjmu 

v navrhovanom  rozpočte je príjem z poplatku za rozvoj vo výške 20.280,- €,  

- v celkových príjmoch je už zahrnutá aj prijatá splátka IBV Záhumnie vo výške 8.700,-€ 

a ostatné predpokladané príjmy , ktoré mestská časť predpokladá získať z transférov, 

-  príjem získaný od ZŠ Sv. Marka Križina refakturáciou nákladov za zdravotechniku 

v celkovej výške 43.773,-€. 

 

Bežné výdavky mestskej časti sú v predloženom  návrhu rozpočtu v celkovej výške 661.319,-€, 

z toho:  

a) prostriedky potrebné na chod úradu  sú v celkovej výške 186.454,-€– spôsobené nárastom úkonov 

vykonávaných vlastnými zamestnancami pri vykonávaní zimnej údržby a nárastom vyplatených 

prostriedkov súvisiacich s testovaním COVID,  

b) položka „ Údržba komunikácií“ –  nárast rozpočtovej položky - mestská časť plánuje dať prednosť 

súvislým opravám vozoviek, 

c) prednosta mestskej časti konštatoval doručenie dvoch žiadostí o poskytnutie dotácie a to: Kaštieľ 

Krásna n. o. a FK Krásna. MR súhlasí s predloženým návrhom na poskytnutie dotácií na základe 

doručených žiadostí. 

 Kapitálové výdavky sú rozvrhnuté nasledovne: 

a) SPF má pripravený návrh zmluvy na odkúpenie pozemkov za účelom dostavby komunikácie   

Prašná za účasti mestskej časti a IBV Prašná, 



b) prednosta mestskej časti informoval MR a FK o pripravovanom zámere mestskej časti kúpy 

príslušenstva k pracovným strojom,   

c) ďalej informoval o pripravovanom zámere mestskej časti predovšetkým na potrebu 

vypracovania projektových dokumentácií naplánovaných  investičných akcií - ulica Ukrajinská, 

Adamova, Pri Hornáde, Mozartova, Minská a pod. v celkovom rozsahu cca 32.000,-€, 

d) projektová dokumentácia rekonštrukcie telocvične ZŠ Sv. Marka Križina a PD Domu nádeje, 

e) zároveň informoval MR a FK o pripravovanom zámere výkupu pozemkov, ktoré mestská časť 

plánuje vykúpiť z dôvodu realizácie plánovanej rekonštrukcie križovatky Minská – Ukrajinská, 

f) informoval MR a FK o plánovanom zámere ukončenia rekonštrukcie Prašná 2. etapa – 

dobudovanie komunikácie podľa projektovej dokumentácie, 

g) starosta informoval prítomných o podanom projekte na rekonštrukciu zateplenia pavilónov 

SO 01,  SO 04 a telocvične ZŠ Sv. Marka Križina, 

h) prednosta oboznámil MR a FK s plánovaným ukončením výstavby Komunitného parku – ul. 

Adamova, Žiacka, ul. Lackova  s predpokladanými nákladmi cca 122.000,-€, 

i) zároveň oboznámil prítomných so súčasným nevyhovujúcim stavom miestneho rozhlasu 

a rozhlasovej ústredne. 

MR doporučila vypracovanie návrhu rekonštrukcie rozhlasu v rozsahu existujúceho stavu 

vrátane kalkulácie nákladov,  

j) starosta mestskej časti oboznámil MR a FK s pripravovanou  realizáciou virtuálneho cintorína, 

k) starosta mestskej časti oboznámil MR a FK o možnosti výstavby multifunkčnej haly. 

MR a FK odporúča Miestnemu zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2021 schváliť. 

  

K bodu 3  

MR a FK  odporúča spracovať a predložiť závery Ústrednej inventarizačnej komisie - Inventarizácie 

majetku Mestskej časti za rok 2019 na zasadnutí miestneho zastupiteľstva do 30. 6. 2021. 

 

K bodu 4  

Starosta mestskej časti oboznámil MR a FK so žiadosťou  miestneho klubu ZO holubárov o povolenie 

ukotvenia kontajnera na futbalovom ihrisku. 

MR a FK súhlasí s umiestnením kontajnera s dobou nájmu 10 rokov s mesačnou výpovednou dobou. 

 

K bodu 5 

Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu informoval MR a FK o zaslanom stanovisku JUDr. 

Mareka Kažimíra o nepodaní majetkového priznania a oznámenia o skončení funkcie verejného 

činiteľa. 

MR a FK žiada  mestskú časť o zaslanie výzvy pre JUDr. Mareka Kažimíra.  

 

K bodu 6  

Starosta MČ informoval prítomných o doručení žiadosti p. Sedláčekovej o sociálnu výpomoc. 

Z dôvodu neúčasti predsedníčky príslušnej komisie p. Hakeovej bola žiadosť presunutá na najbližšie 

zasadnutie MR a FK. 

 

K bodu 7 

Starosta informoval prítomných o prijatí žiadosti p. Hegedúša Vladimíra - Krčmy pod orechom 

o možnosť prenájmu ihriska za miestnym úradom. 

MR a FK vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s Covid prehodnotila prijatú žiadosť ako 

neaktuálnu a odporúča p. Hegedúšovi túto podať opakovane po ukončení opatrení prijatých 

v súvislosti s pandémiou. 

 

 

 

 

 



K bodu 8 

MR a FK  odporúča mestskej časti prehodnotiť výšku nájmu z dôvodu rozšírenia prevádzky, ako aj 

dohodnutých podmienok nájomnej zmluvy z dôvodu umiestňovania reklamy na stavbách patriacich  

do majetku mestskej časti.   

 

K bodu 9   

Starosta MČ informoval  MR a FK o kontaktovaní MMK, oddelenie právne a majetkové v súvislosti 

s vysporiadaním užívania pozemku pod stavbou rodinného domu p. č. 6326, ktorý je  vo vlastníctve 

mesta Košice, zverený do správy mestskej časti. Užívateľom pozemku je p. Petríková, Edisonova 20, 

Košice – Krásna. 

Vzhľadom na vzniknutú situáciu navrhuje MR a FK odstúpiť predmetný pozemok späť k vlastníkovi. 

  

K bodu 10 

Týmto Ing. Peter Tomko – starosta rokovanie MR a FK uzavrel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košice – Krásna, 04. 03. 2021 

Zapísala: Ing. Gabriela Šimonovičová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------                                                                            ----------------------- 

Ing. Ján Kubička       Ing. Peter Tomko 

   predseda finančnej komisie             starosta  


