
 

UZNESENIA 

 

z XIII. zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice -  Krásna zo dňa  29. marca  2021 

___________________________________________________________________________ 

 

 

     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 : 

 

197.  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 

       Za overovateľov zápisnice určil zástupca starostu Františka Jurča a   Ing. Patrika  

       Gordoňa  

 

198.  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. 

 

199. 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. 

 

200. 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 

 

201. Pre projekt:   Zateplenie ZŠ a MŠ sv. Mareka Križina  Košice- Krásna 

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 

202. 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 

 

203.  Plán  zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-

Krásna na 1. štvrťrok  2021 :  

 Miestna rada     9.6.2021  o 16.00 hod. 

Miestne zastupiteľstvo 23.6.2021 o 16.00 hod. 

 

204. 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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 



 

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

   

205.  Kontrolu plnenia uznesení 

 

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

 

207. Správu o činnosti starostu mestskej časti Košice- Krásna 

 

208. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu Mestskej časti 

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

 

209. Správu volebnej komisie z vyhodnotenia priebehu výberového konania na funkciu 

hlavného kontrolóra Mestskej časti Košice-Krásna 

 

210. Zápisnicu volebnej  komisie o priebehu a výsledku hlasovania voľby hlavného 

kontrolóra  Mestskej časti Košice-Krásna dňa 29.3.2021. 

 

C.  V o l í : 

 

211. Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Ján Kubička – predseda,   

 Mária Hakeová, MUDr. Milan Maďar -  členovia 

 

212. 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 hlavného kontrolóra 

Mestskej časti Košice-Krásna kandidáta Ing. Gabrielu Šimonovičovú s celkovým 

počtom 7 platných hlasov. 

  

D : 

 

213.  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 

 

 

Za návrhovú komisiu : Ing. Ján Kubička 

 

Zapísala                      : Marta Petrušová 

 

 

 

    Ing. Peter Tomko 

                     starosta 

                                                             

                                                                                                           podpísal dňa  31.3..2021 



 

 

 

 

 

 


