
 

UZNESENIA 

 

z XIV. zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice -  Krásna zo dňa  22. júna  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 : 

 

214.  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 poslanca mestského zastupiteľstva 

6.   Správa o činnosti poslanca Košického samosprávneho kraja 

7.   Správa o činnosti starostu mestskej časti 

8.   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného  účtu Mestskej časti  Košice- 

  Krásna na rok 2020 

9.   Záverečný účet MČ Košice- Krásna za rok 2020 

10.   Bistro Včielka- prenájom priestorov 

11.   Prenájom pozemku- p.č. 3468/30 

12.   Zriadenie cykloareálu v lokalite IBV Pri mlyne- p.č. 1646/149 

13.   Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Dome služieb-Barón 

14.   Prenájom stĺpu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu pre  spoločnosť 

  Motorest pri starom mlyne za účelom umiestnenia reklamnej tabule  

15.   Výpožička budov ZŠ 

16.   Žiadosť o poskytnutie dotácie pre PIMPOLLO, o.z. 

17.   Žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi  

18.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na 1. polrok 2021 

19.   Návrh na doplnenie člena správnej rady Kaštieľ Krásna n.o. 

20.   Plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 2. polrok 2021 

21.   Interpelácie 

22.   Rôzne 

23.   Záver       

 Za overovateľov zápisnice určil zástupca starostu Ing. Patrika Gordoňa  a Máriu Hakeovú 

 

215. a)   Záverečný účet Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2020 a celoročné    

       hospodárenie  bez výhrad 

b) V súlade s § 15 ods. 4  zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevod finančných  



z prebytku hospodárenia vo výške 99 000,- € do rezervného fondu a prevod finančných 

prostriedkov z prebytku hospodárenia vo výške 401,06 € do sociálneho fondu v súlade 

so zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 

286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 

 

216. zámer prenájmu  pozemku parcela registra „C“ p.č.3468/30 evidovanej na LV č.2287 

o výmere 434 m²  

 

217. Zámer výpožičky nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí  budovy „Dom 

služieb Barón, Opátska č. 269/13, Košice-Krásna, postavenej na parcele č. 7027, 

evidovanej na LV č. 2287 o celkovej výmere 41,34 m² za  účelom nájmu – 

prevádzkovanie rodinného centra a poskytovanie odborných, kultúrnych, vzdelávacích 

a rekreačných aktivít  do 31.5.2025 

 

218.  Zámer prenájmu 1 stĺpu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu  na Ukrajinskej 

ulici pri RD č. 20 v smere z MČ Nad jazerom pre : 

a) Motorest pri starom mlyne, Ukrajinská 54, 040 18 Košice-Krásna, IČO 43 891 608 

b) účel : umiestnenie reklamného pútača 

 

219. Výpožičku nehnuteľností popísaných v odstavci a), b) pre ZŠ s MŠ sv. Marka Križina 

na Rehoľnej ulici č. 2, Košice-Krásna 

a) 

• pozemok parcela registra „C“ KN, parcelné č. 5046, druh pozemku: zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 501 m2, 

• pozemok parcela registra „C“ KN, parc. č. 5047, druh pozemku: zastavané plochy a 

nádvoria s výmerou 458 m2, 

• pozemok parcela registra „C“ KN, parc. č. 5048, druh pozemku: zastavané plochy a 

nádvoria s výmerou 1388 m2, 

• pozemok parcela registra „C“ KN, parc. č. 5049, druh pozemku: zastavané plochy a 

nádvoria s výmerou 305 m2, 

• pozemok parcela registra „C“ KN, parc. č. 5050, druh pozemku: zastavané plochy a 

nádvoria s výmerou 747 m2, 

• pozemok parcela registra „C" KN, parc. č. 5051, druh pozemku: zastavané plochy a 

nádvoria s výmerou 5904 m2, 

b) 

• stavba so súpisným číslom 236, postavená na pozemku parcely registra „C“ KN, parc. 

č. 5046, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2, druh stavby: 

budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby: škola (ďalej len ako 

„hlavný pavilón“) 

• stavba so súpisným číslom 236 ležiaca na parcele registra „C“, parc. č. 5047 o výmere 

458 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, druh stavby: budova pre školstvo, 

na vzdelávanie a výskum, popis stavby: škola - učebňa, 

• stavba so súpisným číslom 236 ležiaca na parcele registra „C“, parc. Č. 5048 o výmere 

1388 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, druh stavby: budova pre školstvo, 

na vzdelávanie a výskum, popis stavby: škola - učebňa, 

• stavba so súpisným číslom 236 ležiaca na parcele registra „C“, parc. č. 5049 o výmere 

305 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, druh stavby: budova pre školstvo, 

na vzdelávanie a výskum, popis stavby: škola - učebňa, 



• stavba so súpisným číslom 236 ležiaca na parcele registra „C“, parc. č. 5050 o výmere 

747 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, druh stavby: budova pre školstvo, 

na vzdelávanie a výskum, popis stavby: škola - učebňa (ďalej len ako „telocvičňa“).“ 

 

220. Poskytnutie dotácie vo výške 500,- € pre Rodinné centrum PIMPOLLO, o.z., Čingovská 

9, Košice, IČO 42331641 na účel : edukačné materiály, cvičebné pomôcky, kroje 

a krojové súčasti, ozvučovacia technika, propagačné materiály 

 

221. Žiadosť p. Marty Horváthovej, Lackova 30, Košice- Krásna o jednorazový finančný   
príspevok   vo výške 50,- € na účel uvedený v žiadosti-  bývanie 

 

222. Žiadosť p. Márie Matisovej st., Štrková 73/12, Košice-Krásna o jednorazový finančný 

príspevok   vo výške 50,- € na účel uvedený v žiadosti- ošatenie 

 

223. Žiadosť p. Márie Matisovej ml., Štrková 73/12, Košice-Krásna o jednorazový finančný 

príspevok   vo výške 50,- € na účel uvedený v žiadosti- ošatenie 

 

224. Žiadosť p. Lukáša Matisa st., Štrková 73/12, Košice-Krásna o jednorazový finančný 

príspevok   vo výške 50,- € na účel uvedený v žiadosti- ošatenie 

 

225. Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra Mestskej časti Košice – Krásna na I. 

polrok 2021 podľa predloženého návrhu. 

 

226. Návrh na doplnenie člena správnej rady neziskovej organizácie Kaštieľ Krásna, n.o. p. 

Ľubomíra Hakeho 

 

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

na 2. polrok 2021 :  

 Miestna rada     6.9.2021, 8.12.2021 o 16.00 hod. 

Miestne zastupiteľstvo 22.9.2021,15.12.2021 o 16.00 hod. 

 

228. Výpožičku nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí  budovy „Dom služieb 

Barón, Opátska č. 269/13, Košice-Krásna, postavenej na parcele č. 7027, evidovanej na 

LV č. 2287 o celkovej výmere 41,34 m² za  účelom nájmu – prevádzkovanie rodinného 

centra a poskytovanie odborných, kultúrnych, vzdelávacích a rekreačných aktivít  do 

31.5.2025 

 

229. Prenájom 1 stĺpu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu  na Ukrajinskej ulici pri 

RD č. 20 v smere z MČ Nad jazerom pre : 

a) Motorest pri starom mlyne, Ukrajinská 54, 040 18 Košice-Krásna, IČO 43 891 608 

b) účel : umiestnenie reklamného pútača 

 

 

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

   

230.  Kontrolu plnenia uznesení 

 

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

 

232. Správu o činnosti poslanca mestského zastupiteľstva 



 

233. Správu o činnosti poslanca Košického samosprávneho kraja 

 

234. Správu o činnosti starostu mestskej časti Košice- Krásna 

 

235. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Mestskej časti  Košice- 

Krásna  za rok 2020 

236.  Pripravovanú aktualizáciu nájomnej zmluvy medzi MČ Košice Krásna a Ingeland s.r.o. 

týkajúcu sa zosúladenia predmetu nájmu so skutkovým stavom po rekonštrukcii. 

Jedná sa o : „Dom služieb Barón“ na Opátskej ulici č. 269/13, Košice-Krásna, 

postavenej na parcele č. 7027, evidovanej na LV č. 2287 a parcelu č. 7028/1, evidovanú 

na LV č. 2287. 

Predpokladaná štruktúra : 

• vnútorné priestory 

• vonkajšie priestory 

• priľahlé plochy 

• reklamné plochy 

• uplatnenie indexácie ceny nájmu 

 

237.    Dohodu o vzájomnej spolupráci medzi Mestskou časťou Košice-Krásna a Ing. Erikom   

           Fürstenzellerom, Pollova 1501/34, Košice-Krásna 

 

C.  V o l í : 

 

238. Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Peter Kubička – predseda,   

 Ing. Patrik Gordoň, František Jurčo -  člen 

 

 

 

 

Za návrhovú komisiu : Ing. Peter Kubička 

 

Zapísala                      : Marta Petrušová 

 

 

 

    Ing. Peter Tomko 

                     starosta 

                                                             

                                                                                                           podpísal dňa  30.6.2021 

 

 

 

 


