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Zápis  

z XIII.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  

Košice- Krásna  konaného dňa  29. marca 2021 

 

 

 

Prítomní :        podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení : Ing. Vladimír Saxa 

 

       

Pre neprítomnosť starostu viedol rokovanie zástupca  starostu Ing. František Klik ( ďalej 

zástupca starostu), s čím poslanci vyjadrili súhlas formou hlasovania: 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Ján Kubička, MUDr. Milan 

Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : Ing. František Klik  

Zástupca starostu ospravedlnil neprítomného poslanca KSK a mestského zastupiteľstva Ing. 

Vladmíra Saxu. Informoval, že miestny poslanec Ing. Peter Kubička príde neskôr a ospravedlnil 

ho  za meškanie. Konštatoval, že rokovanie je uznášaniaschopné. 

  

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

Zástupca starostu určil overovateľov zápisnice-Františka Jurča a Ing. Patrika Gordoňa. 

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 starostu mestskej časti 

6.   Voľba hlavného kontrolóra Mestskej časti Košice-Krásna 

7.   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu Mestskej časti  

  Košice-Krásna na rok 2021 s vyhliadkou  na roky 2022-2023 

8.   Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2021 na  

  s vyhliadkou na roky 2022-2023 

9.   Prenájom stĺpov verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu pre  spoločnosť 

  MilkAgro, s.r.o. za účelom umiestnenia navigačných tabúľ  

10.   Žiadosť chovateľov poštových holubov o umiestnenie kontajnera 

11.   Vysporiadanie užívania pozemku – parcela č.6326   

12.   Informácia o pripravovaných projektoch MČ Košice-Krásna 

13.   Prerokovanie žiadostí o jednorazovú dávku sociálnej pomoci 

14.   Plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 2. štvrťrok 2021 

15.   Interpelácie 

16.   Rôzne 

17.   Záver 
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Hlasovanie za predložený program: 

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

MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Zástupca starostu navrhol z dôvodu pandemickej situácie  stiahnutie bodov 15- Interpelácie 

a bodu 16- Rôzne. Navrhol, aby sa o bode 6- Voľba hlavného kontrolóra Mestskej časti Košice-

Krásna, rokovalo o 17.00 hod., resp. aby sa tento bod presunul na koniec rokovania. 

Hlasovanie za zmenu programu: 

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

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  

5. Správa o činnosti starostu mestskej časti 

6. Voľba hlavného kontrolóra Mestskej časti Košice-Krásna 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu Mestskej časti   

      Košice-Krásna na rok 2021 s vyhliadkou  na roky 2022-2023 

8. Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2021 na  

   s vyhliadkou na roky 2022-2023 

9. Prenájom stĺpov verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu pre  spoločnosť 

   MilkAgro, s.r.o. za účelom umiestnenia navigačných tabúľ  

10. Žiadosť chovateľov poštových holubov o umiestnenie kontajnera 

11. Vysporiadanie užívania pozemku – parcela č.6326   

12. Informácia o pripravovaných projektoch MČ Košice-Krásna 

13. Prerokovanie žiadostí o jednorazovú dávku sociálnej pomoci 

14. Plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 2. štvrťrok 2021 

15.  Záver 

Hlasovanie : 

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

MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu  2: Voľba návrhovej komisie  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí :   Ing. Ján Kubička – predseda,  Mária Hakeová, MUDr. 

Milan Maďar-  členovia. 

Bez rozpravy. 
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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. Ján Kubička 

– predseda,  Mária Hakeová, MUDr. Milan Maďar-  členovia. 

Hlasovanie : 

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

MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 3 : Kontrola plnenia uznesení 

Zástupca starostu vykonal kontrolu uznesení prijatých na ostatnom zasadnutí MZ a  

konštatoval, že prijaté uznesenia sú 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, František Jurčo,  Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, 

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 -  predložil písomnú správu   o činnosti 

MsP stanice Nad jazerom v MČ Košice- Krásna za obdobie od    1.12.2020 do 28.2. 2021. 

Činnosť MsP bola zameraná na kontrolu verejného poriadku, konzumácie alkoholu na 

verejnosti, ochranu majetku, statickú dopravu a dodržiavanie VZN.  Na úseku dopravy bolo 

riešených 11 priestupkov, na úseku verejného poriadku 3 priestupky, iné porušenia 1 

priestupok. Bolo vykonaných 132 plánovaných úloh, 9 krát zabezpečovali priechody pre 

chodcov, zaevidovali 31 oznamov. Podrobné informácie sú uvedené v správe. 

Rozprava: 

Ing. Patrik Ivanišin, prednosta MÚ- na ostatnom zastupiteľstve odznela požiadavka 

o informáciu ako sa vyriešili čierne skládky pri storočnom dube a smerom na Rešov majer. 

Ing. Miroslav Fajčík-  

- Čierna skládka pri storočnom dube- priestupok z 24.3.2021- skládka komunálneho 

odpadu ( kartóny, plast, papier). Dôsledným šetrením a dokladmi nájdenými v skládke 

sa dopracovali k pracovníčke Správy štátnych lesov, ktorá potvrdila, že odpad pochádza 

z ich objektu-ten bol odpredaný firme. Bol vypočutý konateľ firmy, ktorý potvrdil, že 

na vyčistenie objektu bola objednaná ďalšia firma  a ňou poverený zamestnanec. Ten 

tvrdil  že časť odpadu ( nábytok) si zobral domov a zvyšok vyniesol do zberného dvora. 

Keďže tento zamestnanec nemal trvalý pobyt v Košiciach, odpad bol údajne uložený 

v zbernom dvore prostredníctvom inej osoby. Potvrdenie o uložení odpadu je však z dňa 

3 dni pred uložením skládky Šetrením bolo zistené, že vlastník objektu bol v minulosti 

aj konateľom firmy poverenej na vyčistenie objektu, na čo polícia poukázala.  

Z pohľadu polície bol porušený zákon o odpadoch § 13 písm. a), teda sa jedná o správny 
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delikt právnickej osoby. Ten bol celou dokumentáciou postúpený Okresnému úradu 

v Košiciach ( č. MsP4/2020/P-074)  s  poukázaním na možnosť udelenia pokuty od  

4 000 do 350 000 €. Mestskej časti odporúčajú nárokovať si náhradu škody za 

odstránenie čiernej skládky 

- Čierna skládka – zákruta smerom na Rešovej majer a Košickú Polianku -  v skládke boli 

kartónové krabice, plast, našla sa faktúra na fyzickú osobu, ktorá bola kontaktovaná, 

pozvaná na vypočutie. Uviedla, že v 9/2020 vykonávali rekonštrukciu domu, menili 

spotrebiče. V tom čase došli k nim nezistení rómovia, zobrali si staré spotrebiče, 

kartónové krabice a odišli na neznáme miesto. Týchto ľudí nepozná a nevedela uviesť 

nič bližšie. Takisto to polícia vyhodnotila ako porušenie zákona o odpadoch §13 písm. 

b) a §14 písm. e). Priestupok aj s dokumentáciou bol postúpený správnemu orgánu, t.j. 

mestu Košice pod č. MsP4/2020/P-126, ktorý môže udeliť pokutu. 

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  veliteľa Mestskej polície 

o činnosti Mestskej polície – stanice Nad Jazerom. 

Hlasovanie : 

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

MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

K bodu 5 : Správa o činnosti starostu mestskej časti 

Ing. František Klik – na základe požiadavky starostu prečítal správu o činnosti starostu  od 

15.12.2020 do 24.3.2021 : 

- Stretnutie s vedúcou stavebného úradu mesta Košice a zástupcom stavebného úradu 

Juh- oboznámenie o jednotlivých IBV v Krásnej 

- Stretnutie s riaditeľom Kositu- odvoz odpadu a kontajnery pre separovaný zber 

- Pravidelné stretnutia na krízovom štábe ohľadom aktuálnej situácie a postupoch 

v súvislosti s ochorením Covid 19 

- Pravidelné stretnutia s primátorom 

- Účasť na online stretnutiach so starostami MČ a primátorom 

- Účasť na mestskom zastupiteľstve 

- Stretnutie so zástupcom riaditeľa magistrátu 

- Účasť na spoločnom stretnutí stavebného úradu, zástupcov IBV na Hore a IBV 

Prašná.  

- Stretnutie so zástupcami VSD ohľadom výstavby športovej haly. 

- Účasť na RZMK v Košiciach 

- Stretnutie s riaditeľom DPMK ohľadom umiestnenia autobusových zastávok 

- Položenie základného kameňa pre nové Centrum komunitných sociálnych služieb 

v Krásnej 

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 o činnosti starostu Mestskej 

časti Košice- Krásna. 
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Hlasovanie : 

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

MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 7 : Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu  Mestskej 

časti Košice-Krásna na rok 2021 s vyhliadkou na roky 2022-2023 

Ing. Patrik Ivanišin – písomné stanovisko kontrolórky bolo doručené poslancom ako súčasť 

materiálov na rokovanie MZ. V závere stanoviska kontrolórka na základe vyhodnotenia 

procesov prípravy a preskúmania jednotlivých častí Návrhu rozpočtu mestskej časti Košice – 

Krásna na rok 2021 odporúča poslancom miestneho zastupiteľstva predložený materiál Návrh 

rozpočtu mestskej časti Košice - Krásna na rok 2021 schváliť a návrh viacročného rozpočtu na 

roky 2022- 2023 zobrať 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 stanovisko hlavnej kontrolórky 

k návrhu programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2021 s vyhliadkou  na 

roky 2022-2023 

Hlasovanie : 

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

MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 8 : Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2021 na  

s vyhliadkou na roky 2022-2023 

Ing. Patrik Ivanišin- návrh rozpočtu bol prerokovaný na zasadnutiach miestnej rady a komisie 

financií, kde boli prizvaní všetci poslanci. Ich pripomienky boli zapracované. Návrh rozpočtu 

na rok 2021 predpokladá príjmy 1 067 019 €, výdavky 1 066 519 €, teda je mierne prebytkový 

v sume 500 €. Bežné výdavky sú odhadované na úrovni 661 319 €, kapitálové výdavky 

405 200 €. Tak ako sa rozpočet bude vyvíjať, budeme o tom informovať a prípadné zmeny 

konzultovať. V rozpočte na rok 2020 chýba jedna nákladová položka 12 900 €,  takže príjmy-

výdaje budú upravené na sumu 8 930 €.  

Rozprava: 

Poslanci potvrdili, že predložený návrh bol prerokovaný v miestnej rade a finančnej komisii 

a tam bol aj pripomienkovaný. 

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  

a)  schvaľuje : 

programový rozpočet Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2021 podľa predloženého  

         návrhu 

b) berie na vedomie :  

viacročný programový rozpočet Mestskej časti Košice-Krásna na roky 2022-2023 podľa 

predloženého návrhu 

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

MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 9 : Prenájom stĺpov verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu pre  spoločnosti 

MilkAgro, s.r.o. za účelom umiestnenia navigačných tabúľ  

Ing. Patrik Ivanišin- ako je uvedené v dôvodovej správe jedná sa o prenájom 3 stĺpov. 

Takýmto spôsobom má MČ prenajaté aj iné stĺpy. Na základe pripomienok prokurátora po 

vykonaní kontroly v minulosti, je potrebný takýto postup –zámer prenájmu a samotný 

prenájom schválené miestnym zastupiteľstvom. Keďže sa nejedná o veľkú sumu, nemusí byť 

verejné obstarávanie. 

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 prenájmu 3 stĺpov verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu : 1 stĺp na  
Ukrajinskej ulici pred svetlenou križovatkou v smere z MČ Nad jazerom, 1 stĺp na Ukrajinskej 

ulici za svetelnou križovatkou v smere z MČ Nad jazerom, 1 stĺp na Mozartovej ulici pri č.d. 

18 pre: 

a)ARDSYSTÉM, s.r.o., Pavla Mudroňa5,010 01 Žilina, IČO:36397563,DIČ: 2020105989, IČ 

DPH : SK2020105989 

b) účel : umiestnenie navigačných tabúľ s rozmermi 1200 x 800 mm na stĺp verejného 

osvetlenia a verejného rozhlasu pre spoločnosť MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 

46 Prešov. 

2. prenájom 3 stĺpov verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu : 1 stĺp na Ukrajinskej ulici 

pred svetlenou križovatkou v smere z MČ Nad jazerom, 1 stĺp na Ukrajinskej ulici za svetelnou 

križovatkou v smere z MČ Nad jazerom, 1 stĺp na Mozartovej ulici pri č.d. 18 pre: 

a) ARDSYSTÉM, s.r.o., Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina, IČO : 36397563, DIČ: 2020105989, 

IČ DPH : SK2020105989 

b) účel : umiestnenie navigačných tabúľ s rozmermi 1200 x 800 mm na stĺp verejného 

osvetlenia a verejného rozhlasu pre spoločnosť MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 

46 Prešov. 

Hlasovanie: : 

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

Kubička,  MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

K bodu 10 : Žiadosť chovateľov poštových holubov o umiestnenie kontajnera 

Ing. Patrik Ivanišin-  miestny spolok chovateľov poštových holubov sídlil doteraz v hasičskej 

zbrojnici, kde je zlý prístup. Preto prišli s predloženou požiadavkou. Kontajner si zabezpečí 

zväz, od MČ žiadajú poskytnúť priestor v areáli futbalového štadióna na Golianovej ul., 

elektrické a internetové pripojenie pre zabezpečenie administratívnej činnosti. Žiadali nájom 

na 30 rokov. Poslanci na rokovaní miestnej rady a finančnej komisie odporučili nájomnú 

zmluvu na 10 rokov s 1 mesačnou výpovednou lehotou 

Bez rozpravy. 

Návrh na uznesenie: 
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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 umiestnenie obytného kontajnera pre 

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov- ZO Krásna v areáli futbalového štadióna FK 

Krásna na Golianovej ulici, MČ Košice-Krásna na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej na 

dobu 10 rokov s 1 mesačnou výpovednou lehotou.  

Presné miesto umiestnenia kontajnera bude stanovené po konzultácii zástupcu zväzu 

s povereným zamestnancom miestneho úradu v termíne, ktorý si obidve strany vopred 

dohodnú. 

Hlasovanie : 

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

Kubička, MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

K bodu 11 :  Vysporiadanie užívania pozemku – parcela č.6326   

Ing. Patrik Ivanišin – jedná sa o pozemok pod rodinným domom p. Boženy Petríkovej na 

Edisonovej ulici, ktorý je majetkom mesta Košice a v správe MČ Košice-Krásna. MČ chce 

pozemok vrátiť vlastníkovi-mestu Košice, nakoľko MČ opakovane vyvíjala iniciatívu, aby si 

p. Petríková pozemok kúpila. Nepodarilo sa to.   

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 vrátenie zvereného  majetku 

mesta Košice v zmysle § 63 Štatútu mesta Košice: 

- parcela č. 6326, výmera 92 m ², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na 

LV č. 1704, vlastníkovi- mestu Košice zvereného  do správy Mestskej časti Košice-Krásna na 

základe zmluvy č. 2016001687 z 12.9.2016 

Hlasovanie : 

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

Kubička, MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 12 : Informácia o pripravovaných projektoch MČ Košice-Krásna 

Ing. Patrik Ivanišin – MČ Košice-Krásna podala žiadosť na Envirofond  o príspevok na 

zateplenie budov základnej Školy- pavilón SO 01, ktorý je toho času nevyužívaný, pavilón 

SO 04- škôlka  a zateplenie a výmenu ústredného kúrenia v pavilóne telocvične. Rozpočet je 

449 000 €, pričom 400 000 € by bola investícia od Envirofondu, pokiaľ bude žiadosť 

schválená a zvyšok bude spolufinancovať MČ. Pri posudzovaní žiadosti je potrebné 

dokladovať aj súhlas MČ so spolufinancovaním spomenutej investície a v tomto zmysle je 

k tomuto bodu predložené uznesenie na schválenie.  

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  

pre projekt:   Zateplenie ZŠ a MŠ sv. Mareka Križina  Košice- Krásna 
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činnosť : Grantový program L7- Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 

verejných budov vrátane zatepľovania 

interné číslo žiadosti :  E2738 

zdroj financovania :  Environmentálny fond 

• Povinné spolufinancovanie projektu t.j. min. 5 % z  oprávnených nákladov 

• Financovanie neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu 

a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa 

 

Hlasovanie : 

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

MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 13 : Prerokovanie žiadostí o jednorazovú dávku sociálnej pomoci 

Mária Hakeová, predsedníčka komisie sociálnych vecí a rodiny – komisia eviduje jednu 

žiadosť o sociálnu výpomoc od p. Sedláčekovej  s trvalým pobytom v Krásnej na nákup 

školských potrieb pre deti. Komisia odporúča predloženú žiadosť 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  žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky 

v hmotnej núdzi pre pani Miriam Sedláčekovú, Golianova 33, Košice-Krásna vo výške 50,- € 

na účel uvedený v žiadosti-nákup školských potrieb 

Hlasovanie : 

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

MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 14 : Plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 1. polrok 2021 

Rozprava : 

Poslanci MZ navrhli nasledovné termíny na 2. štvrťrok 2021: MR 9.6. a MZ o 23.6.2021 

o 16.00 hod. 

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 2. štvrťrok  2021 :  

  Miestna rada       9.6.2021  o 16.00 hod. 

Miestne zastupiteľstvo 23.6.2021  o 16.00 hod. 

Hlasovanie : 

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

MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
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K bodu 6 : Voľba hlavného kontrolóra Mestskej časti Košice-Krásna 

Mária Hakeová, predsedníčka volebnej komisie- predložila MZ písomný návrh podmienok 

a spôsobu voľby hlavného kontrolóra ( súčasť materiálov na rokovanie MZ)  – tajným 

hlasovaním poslancov MZ. 

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  predložený návrh podmienok a spôsob 

vykonania voľby hlavného kontrolóra Mestskej časti Košice- Krásna a  uskutočnenie voľby 

hlavného kontrolóra Mestskej časti Košice- Krásna tajným hlasovaním poslancov mestského 

zastupiteľstva 

Hlasovanie : 

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

MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Mária Hakeová – prečítala správu volebnej komisie z vyhodnotenia priebehu výberového 

konania na funkciu hlavného kontrolóra MČ Košice-Krásna, ktorá tvorí súčasť materiálov na 

rokovanie MZ. Do výberového konania sa prihlásili dve kandidátky : Ing. Gabriela 

Šimonovičová a PhDr. Miroslav Takáčová, ktoré splnili požadované predpoklady. 

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 volebnej komisie 

z vyhodnotenia priebehu výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra Mestskej časti 

Košice-Krásna 

Hlasovanie : 

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

MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

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

Nasledovala prezentácia kandidátok v abecednom poradí : 1. Ing. Gabriela Šimonovičová, 2. 

PhDr. Miroslava Takáčová. Obidve kandidátky sa mohli predstaviť v časovom limite do 10 

minút. Po prezentácii kandidátok poslanci pristúpili k samotnej tajnej voľbe hlavného 

kontrolóra zakrúžkovaním voleného kandidáta na hlasovacom lístku, ktorý odovzdali do 

zapečatenej urny. Vyhodnotenie voľby vykonala volebná komisia v zložení : Mária Hakeová-

predsedníčka,  MUDr. Milan Maďar, Ing. Ján Kubička-členovia. Mária Hakeová prečítala 

Zápisnicu z voľby hlavného kontrolóra Mestskej časti Košice-Krásna, predložila aj jej písomnú 

formu. Na základe výsledkov hlasovania bola do funkcie hlavného kontrolóra MČ Košice-

Krásna zvolená kandidátka č. 1 Ing. Gabriela Šimonovičová s počtom hlasov 7. 

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  na základe výsledkov tajnej voľby hlavného 

kontrolóra Mestskej časti Košice-Krásna v zmysle § 11, ods. (4), písm. j), § 18 ods. (1) a § 18a 

ods. (5) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie 
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hlavného kontrolóra Mestskej časti Košice-Krásna kandidáta Ing. Gabrielu Šimonovičovú s 

celkovým počtom 7 platných hlasov. 

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 15 :  Záver 

Zástupca starostu sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a XIII. rokovanie miestneho 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Košice- Krásna  12.4.2021 

Zapísala : Marta Petrušová  

 

 
 

Overovatelia :  František Jurčo  

 

     Ing. Patrik Gordoň  

 

 

 

Ing. František Klik,  zástupca starostu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


