Zápis
z XIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice- Krásna konaného dňa 22. júna 2021
Prítomní :
Ospravedlnení :

podľa prezenčnej listiny
Ing. František Klik, Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan Maďar

Rokovanie viedol starosta Mestskej časti Košice-Krásna Ing. Peter Tomko. Privítal prítomných,
za neúčasť sa ospravedlnili poslanci Ing. František Klik, Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan
Maďar. Starosta konštatoval uznášaniaschopnosť miestneho zastupiteľstva.
K bodu 1 : Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania
Starosta určil za overovateľov zápisnice Ing. Patrika Gordoňa a Máriu Hakeovú.
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 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 KošiceKrásna 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
Hlasovanie za predložený program:
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému programu žiadne pripomienky.
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Hlasovanie za program bez zmeny :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
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 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 KošiceKrásna 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
K bodu 2: Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Ing. Peter Kubička – predseda, František Jurčo - člen.
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 volí návrhovú komisiu v zložení : Ing. Peter Kubička
– predseda, Ing. Patrik Gordoň, František Jurčo - členovia.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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K bodu 3 : Kontrola plnenia uznesení
Pre neprítomnosť zástupcu vykonal kontrolu uznesení starosta. Konštatoval, že uznesenia
prijaté na ostatnom zasadnutí MZ boli splnené.
Bez rozpravy.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
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 za obdobie od 1.3.2021 do 31.5.2021. Počas uvedeného obdobia
bolo zistených 10 priestupkov na úseku dopravy, 1 priestupok na úseku verejného poriadku,1
porušenie VZN, porušenia iných zákon 6x. Na úseku nakladania s odpadmi riešili skládky na
ul. 1. mája, K Hutke. Bolo vykonaných105 kontrolných plánovaných úloh, 34 kontrolných úloh
bez zistenia pôvodcu. Prebehli kontroly miestneho cintorína, areálu školy a detských ihrísk,
dodržiavania nariadení v súvislosti s COVID-19. Zabezpečenie priechodov pre chodcov
vykonali 17x. Zaznamenali 36 oznamov zameraných na -stacionárnu dopravu, opustené
a uhynuté zvieratá, rušenie nočného kľudu, obťažovanie dymom, protiprávne konanie.
K 31.5.2021 evidujú 3 neodstránené vraky.
Rozprava:
Ing. Vladimír Saxa – navrhuje v parku pred kaštieľom osadiť tabule „Zákaz venčenia psov“
Ing. Miroslav Fajčík- takéto opatrenie je potrebné zabezpečiť v súlade s VZN.
Ing. Peter Tomko- vo štvrtok a piatok budú v centre Krásnej dopravné obmedzenia kvôli
stavebným prácam. V tejto súvislosti žiada o monitorovanie tohto priestoru.
Mária Hakeová- stĺp verejného osvetlenia a rozhlasu na odbočke z Ukrajinskej na Mozartovu
prekáža, navrhuje preloženie.
Ing. Peter Tomko- MČ má v pláne celú sieť stĺpov verejného osvetlenia na Ukrajinskej ul.
prebudovať- vedenie pôjde do zeme.
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. Peter Kubička
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 5 : Správa o činnosti poslanca mestského zastupiteľstva
Ing. Vladimír Saxa- mesto Košice rieši zmeny v rozpočte, finančnú situáciu v mestských
podnikoch V bytovom podniku prebieha modernizácia podniku (IT, správcovstvo bytov)
Výpadok príjmov sa snažili riešiť náhradnou činnosťou, napr. stavebné práce, rekonštrukcia
budov a pod. Príjmy sú však nepostačujúce a s tým súvisí prepúšťanie. DPMK takisto rieši
výpadok príjmov v dôsledku pandémie. Napriek tomu sa kúpilio15 autobusov. Zámerom mesta
je viac investovať do opravy komunikácií 15 mil. v období 3 rokov, do čoho je zahrnutá aj
Ukrajinská ul.
Rozprava :
Ing. Patrik Gordoň- kedy sa začne robiť Slanecká cesta.
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Ing. Vladimír Saxa- sú pripravené financie, projektová dokumentácia, prebieha verejné
obstarávanie, čo je zdĺhavý proces. Ten je momentálne v stave kontroly. S prácami sa plánuje
začať v septembri 2021.
Ing. Patrik Ivanišin- bytový podnik aj zatepľuje.
Ing. Vladimír Saxa- áno, ale odporúča využiť spoločnosti, ktoré sa na túto činnosť špecializujú.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 6 : Správa o činnosti poslanca KSK
Ing. Vladimír Saxa- je prisľúbená rekonštrukcia zdravotného strediska. KSK prijal nové VZN
o poskytovaní dotácií- umožňuje žiadateľom požiadať o dotáciu v zmysle výziev-využila to
farnosť v Krásnej, ktorá požiadala o dotáciu na rekonštrukciu kaplnky pri hasičskej zbrojnici.
Takisto je možnosť požiadať o dotáciu priamo predsedu KSK a to do sumy 3000 €.
Ing. Peter Tomko- dodal, že zdravotné stredisko pripomína opakovane každý rok. Sú na to
vyhradené peniaze, ale opakovane sa požijú na niečo dôležitejšie.
Bez rozpravy.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 7 : Správa o činnosti starostu mestskej časti
Ing. Peter Tomko– starosta informoval o svojej činnosti a stretnutiach za obdobie od 25.3.2021
do 22.6.2021 :
- Pravidelná účasť na stretnutiach starostov , stretnutiach s primátorom, účasť na
mestskom zastupiteľstve
- Rokovanie s prodekankou a zástupcami TUKE o príprave projektovej dokumentácie
pre školské budovy- zelená strecha, zateplenie, úprava plôch
- Riešenie problému neoprávneného odberu elektriny - osvetlenie multifunkčného
ihriska na štadióne FK Krásna.
- Stretnutie s dodávateľmi rekonštrukcie námestia a chodníkov, odovzdanie staveniska,
kontrolné dni.
- Podpora a účasť na brigáde FK Krásna – rekultivácia ihriska
- Predvolanie na políciu za účelom výpovede a nahliadnutie do spisových materiálov
týkajúcich sa prebiehajúcich konaní
- Stretnutie s riaditeľkou psychosociálneho centra mesta Košice ohľadom ukončenia
nájmu k 30.9.2021.
- Účasť na rybárskej brigáde
- Stretnutie s riaditeľom DPMK- autobusové zastávky v MČ, zriadenie prístreškov
v lokalite Na Hore a výmena autobusovej zastávky pred DS Barón
- Rokovanie na VUC s predsedom a podpredsedom ohľadom pozemkov na výstavbu
hokejovej haly.
- Účasť na zasadnutí stavebnej komisie ohľadom zmeny územného plánu v lokalite IBV
Záhumnie.
- Stretnutie so zástupcami Syndi Pharma s.r.o. o zriadení lekárne v Krásnej
- Účasť na pracovnom stretnutí zástupcov RZMK so zástupcami ZMOS
- Stretnutie s primátorom, riaditeľom MMK, vedúcimi referátov stavebného úradu,
špecializovaného stavebného úradu a referátu dopravy.
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Stretnutie s predsedom predstavenstva TEKO – prevod pozemku parkoviska na
cintoríne.
Stretnutie s obyvateľmi záhradkárskej lokality na ulici 1. mája
Stretnutie s Krasňankou
Stretnutie s Pimpollom
Stretnutie s klubom seniorov
Odovzdávanie darčekov v rodinnom centre pri príležitosti MDD – MČ spolu
s Pimpollom o.z.
Pravidelná účasť na kontrolných dňoch rekonštrukcie Námestia sv. Cyrila a Metoda.
Stretnutie so zástupcami spoločnosti . ANTIK a zástupcami Mestskej polície ohľadom
inštalácie bezpečnostných kamier v lokalite Vyšný dvor, križovatka pred kostolom,
svetelná križovatka Ukrajinská, Tatarkova ulica.
Účasť na zasadnutiach miestnej rady a finančnej komisie.

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.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 8 : Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Mestskej časti
Košice-Krásna za rok 2020
Ing. Gabriela Šimonovičová- návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s príslušnými
zákonmi, zverejnený bol obvyklým spôsobom dňa 7.6.2021. Rozpočet na rok 2020 bol
zostavený ako prebytkový, bežný rozpočet ako prebytkový, kapitálový ako schodkový.
V priebehu roka boli schválené dve zmeny rozpočtu. Výsledok rozpočtového hospodárenia bol
s prebytkom 63885 € ( uvedené v celých číslach). Výsledok rozpočtového hospodárenia (
celkové plnenie rozpočtu) -prebytkový rozpočet s výsledkom 99974 €. Výsledok hospodárenia
( účtovný výsledok) so ziskom 122917 €. K 31. 12. 2020 bol zostatok na účte rezervného fondu
187 722 €. Zostatok financií k 31.12.2020 na všetkých bankových účtoch a pokladni bol
323 775 €. Písomná správa uvádza bilanciu aktív a pasív k 31.12.2020. MČ poskytla v roku
2020 dotácie vo výške 14818 €. Predložený návrh záverečného účtu a celoročné hospodárenie
odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez výhrad.
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 odborné stanovisko
hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2020
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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K bodu 9 : Záverečný účet Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2020
Ing. Peter Tomko- materiál bol predložený na rokovanie miestnej rady a komisie financií, ktoré
odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený návrh záverečného účtu 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
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 prostriedkov
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
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 10 : Bistro Včielka – prenájom priestorov
Ing. Peter Tomko- boli urobené úpravy priestorov- k budove Domu služieb-Barón bola
realizovaná prístavba, čím sa zmenil pomer vnútorných a vonkajších priestorov. Urobila sa
výmera priestorov. Miestna rada a finančná komisia navrhli prehodnotiť aj využitie reklamnej
plochy, priľahlých plôch a indexáciu ceny nájmu. Tieto kritéria budú zahrnuté v Dodatku
k nájomnej zmluve z 30.5.2015, s platnosťou nájmu do 31.5.2025.
Rozprava:
Mária Hakeová – aká bude cena prenájmu?
Ing. Peter Tomko- cena bude podľa pôvodnej zmluvy. V dodatku sa zmení rozloha
vonkajších a vnútorných priestorov, zahrnú sa priľahlé plochy a reklamné plochy.
Ing. Patrik Ivanišin – v zmluve je uvedené, že si môžeme uplatniť indexáciu ceny. Nájomné
sa nezmenilo počas trvania zmluvy. Štatistický úrad SR uvádza infláciu za jednotlivé roky.
Podľa týchto údajov sa v dodatku prepočíta cena nájmu a zmení sa rozloha využívaných
priestorov.
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 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
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Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 11 : Prenájom pozemkov- p.č. 3468/30
Ing. Peter Tomko – jedná sa o parcelu, ktorej rozloha je 434 m² a vlastníkom je mestská časť.
Parcela je nevyužívaná. Na parcele sú vecné bremená- vedie tadiaľ elektrické vedenie,
kanalizačné potrubie, sú tu vrty vodohospodárskeho podniku. Predmetom uznesenia je
schválenie zámeru prenájmu, ten sa zverejní a potom bude predložený prenájom Pozemok sa
nedá využiť na stavebné účely. Nachádza sa medzi Štrkovou a Tatarkovou ul.
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 zámer prenájmu pozemku
parcela registra „C“ p.č.3468/30 evidovanej na LV č.2287 o výmere 434 m²
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 12 : Zriadenie cykloareálu v lokalite IBV Pri mlyne-p.č. 1646/149
Ing. Peter Tomko - je to pozemok na konci Pollovej ulice o rozlohe cca 2080 m². Pán
Fürstenzeller predložil návrh zriadenia cykloareálu už v minulosti, dvakrát prerokovaný na
zasadnutí MZ. MČ pozemok kosí, ale obyvatelia tam vynášajú odpad, čím je pozemok
znehodnocovaný. Návrh je zriadiť cykloareál na polovici pozemku, ďalej od RD. Areál by sa
zriadil na základe dohody o spolupráci so skúšobnou dobou na 3 mesiace, od 1.8. do 31.10.2021
so zábezpekou 1000 €. Tá by sa použila v prípade, ak by pozemok po ukončení činnosti nebol
vrátený do pôvodného stavu.
Rozprava:
Poslanci na túto tému vzájomne diskutovali. Spomenuli, že proti zriadeniu areálu podali
obyvatelia petíciu a vyjadrili sa proti aj priamo na rokovaní MZ.
Ing. Patrik Ivanišin- popísal problémy aké sú v súvislosti s údržbou pozemku. Obyvatelia tam
vynášajú rôzny odpad, čo spôsobuje problémy pri kosení. Návrh zriadenia cykloareálu
nevyžaduje investíciu od MČ.
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 :
dohodu o vzájomnej spolupráci medzi Mestskou časťou Košice-Krásna a Ing. Erikom
Fürstenzellerom, Pollova 1501/34, Košice-Krásna
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
Proti : 0
Zdržal sa : 0

❖ 16.40 hod odišla z rokovacej miestnosti Ing. Gabriela Šimonovičová
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K bodu 13 : Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Dome služieb- Barón
Ing. Peter Tomko- jedná sa o priestore, ktoré využívalo rodinné centrum Pimpollo, ktoré
ukončilo svoju činnosť v týchto priestoroch k 31.5.2021. Je to priestor o výmere 41,34 m². MČ
navrhuje, aby sa tieto priestory naďalej využívali pre činnosť rodinného centra formou
výpožičky s možnosťou využívania do 31.5.2025.
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 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
Hlasovanie :
Za Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
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 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
Hlasovanie :
Za : Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 14 : Prenájom stĺpu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu pre spoločnosť
Motorest pri starom mlyne za účelom umiestnenia reklamnej tabule
Ing. Peter Tomko- v minulosti už bola uzatvorená zmluva, stĺp bol poškodený pri dopravnej
nehode a tabuľa bola demontovaná v roku 2020.Zmluva bola ukončená. Pán Farkaš požiadal
u uzatvorenie novej nájomnej zmluvy.
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 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
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Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
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 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
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 15 : Výpožička budov ZŠ
Ing. Peter Tomko- v súčasnosti MČ Košice-Krásna prenajíma predmet uznesenia ZŠ s MŠ sv.
Marka Križina, Rehoľná 2, Košice, čo je klasifikované ako hospodárska činnosť aj napriek
výške nájmu len 100 €/rok. Na základe týchto podmienok čerpanie fondov je nereálne. Po
konzultácii so zástupcami Envirofondu by bola schodnou cestou výpožička budov. Takýmto
spôsobom sme už chceli riešiť jednu budovu, ktorá sa opravovala v minulom roku.
Ing. Patrik Ivanišin- popísal podmienky súčasnej nájomnej zmluvy. V žiadosti o poskytnutie
dotácie z envirofondu sa uvádzajú aj údaje, či predmet, na ktorý žiadame príspevok je v našom
vlastníctve a či ho prenajímame viac ako 20 %. MČ prenajíma školu na 100 % aj keď len za
nízku cenu. MČ napriek tomu žiadosť podala a to na rekonštrukciu nepoužívaného pavilónu,
pavilónu MŠ a telocvične. Prednosta konštatuje, že z jeho pohľadu nie je správne uzatvorená
nájomná zmluva : 1. zmluvu formou doložky nemal schvaľovať ABÚ (tretia osoba), keď
majiteľom je MČ, 2. že to založili do katastra. Tieto skutočnosti v žiadosti nebolo možné obísť.
Envirofond dôrazne upozornil na užívanie školy formou nájmu, vyškrtali niektoré výdavkyz oprávnených výdavkov uznali 360 000 € a naša spoluúčasť musí byť 20%, teda MČ by
musela prispieť sumou 100 000 €. Opravili by sa 3 budovy. Envirofondu sme pre vysvetlenie
nájmu zaslali list s tým, že pokiaľ by nájom mal byť dôvodom pre zamietnutie našej žiadosti,
sme ochotní to zmeniť na výpožičku. Riaditeľka ZŠ je stotožnená s takouto formou užívania
školy. Je dobré vopred pripraviť všetky náležitosti, aby sme boli pripravení, keď bude potrebné
vydokladovať celú dokumentáciu k poskytnutému príspevku. Je potrebné pripraviť aj výberové
konanie- čiastkovými objednávkami by sme objednali rekonštrukciu jednotlivých pavilónov.
Začalo by sa s MŠ.MZ by muselo schváliť túto investíciu. Predpokladá, že do konca leta by
mal byť známy výsledok envirofondu. Pokiaľ by žiadosť bola schválená, pokračovalo by sa
ďalšími pavilónmi. Pokiaľ by žiadosť bola zamietnutá, tak by sa v rekonštrukcii nepokračovalo.
Ing. Peter Tomko – doplnil informáciu, že na školu máme vyhradených v rozpočte 50 000 €.
Začalo by sa s MŠ, kde je potrebná investícia cca 100 000 €. Bude potrebné urobiť zmenu
v rozpočte schválením MZ.
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 výpožičku nehnuteľností popísaných
v odstavci a), b) pre ZŠ s MŠ sv. Marka Križina na Rehoľnej ulici č. 2, Košice-Krásna
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a)

•
•
•
•
•
•

b)

•

•
•
•
•

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,
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“).“

Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 16 : Žiadosť o poskytnutie dotácie pre PIMPOLLO, o.z.
Ing. Peter Tomko – žiadosť bola predložená v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií a to
v sume 950 € na činnosť krúžku ľudového tanca Halúzka. Žiadosť o bola predložená aj na
rokovaní miestnej rady a komisie financií, ktoré odporúčajú schváliť dotáciu vo výške 500 €.
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 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
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
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Proti : 0
Zdržal sa : 0

K bodu 17 : Žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Mária Hakeová, predsedníčka komisie sociálnych vecí a rodiny – informovala, že na zasadnutí
komisie boli prerokované 4 žiadosti o poskytnutie príspevku vo výške 50,- € : - žiadosť p.
Horváthovej na bývanie, p. Matisovej st., p. Matisovej ml. a p. Matisa na ošatenie.
K žiadostiam boli priložené všetky požadované podklady. Komisia odporúča všetky žiadosti
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 p. Marty Horváthovej, Lackova
30, Košice- Krásna o jednorazový finančný príspevok vo výške 50,- € na účel uvedený
v žiadosti- bývanie
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
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 žiadosť p. Márie Matisovej st., Štrková
73/12, Košice-Krásna o jednorazový finančný príspevok vo výške 50,- € na účel uvedený
v žiadosti- ošatenie
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
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 žiadosť p. Márie Matisovej ml., Štrková
73/12, Košice-Krásna o jednorazový finančný príspevok vo výške 50,- € na účel uvedený
v žiadosti- ošatenie
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
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 žiadosť p. Lukáša Matisa st., Štrková
73/12, Košice-Krásna o jednorazový finančný príspevok vo výške 50,- € na účel uvedený
v žiadosti- ošatenie
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Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 18 : Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
Ing. Patrik Ivanišin- pre neprítomnosť hlavnej kontrolórky podal informáciu o pláne kontrolnej
činnosti. Plán obdržali poslanci v materiáloch. Pokiaľ majú poslanci nejaký podnet, môžu svoj
návrh predložiť. Pokiaľ nie sú k plánu žiadne pripomienky, odporúča ho schváliť podľa
predloženého návrhu.
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 plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Mestskej časti Košice – Krásna na I. polrok 2021 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 19 : Návrh na doplnenie člena správnej rady Kaštieľ Krásna n.o.
Ing. Peter Tomko – obdobie doterajšieho člena správnej rady za MČ vypršalo. Je potrebné
navrhnúť nového.
Poslanci po vzájomnej dohode navrhli za člena správnej kaštieľa v Krásnej p. Ľubomíra
Hakeho.
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 návrh na doplnenie člena správnej rady
neziskovej organizácie Kaštieľ Krásna, n.o. p. Ľubomíra Hakeho
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
Proti : 0
Zdržal sa : Mária Hakeová
K bodu 20 : Plán zasadnutí miestnej rad a miestneho zastupiteľstva na 2. polrok 2021
Ing. Peter Tomko- po dohode s poslancami navrhuje zasadnutie miestnej rady v termínoch 6.9.
a 8.12.2021, zasadnutie miestneho zastupiteľstva 22.9. a 15.12.2021 o 16.00 hod. o 16.00 hod.
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 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.

12

Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Peter Kubička
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 21 : Interpelácie
K bodu 22 : Rôzne
Ing. Peter Tomko – informoval poslancov, že MČ dala vypracovať svetelno-technický audit
MČ. Rekonštrukcia siete by bola rozdelená na etapy-každý rozvádzač bude samostatná etapa.
Podľa tejto štúdie je najhoršie osvetlenie Na hore, Ukrajinskej a Baničova ul., rozvádzač pri
Majkovom kameni, pri Krčme Pod orechom a na Ukrajinskej ul. Táto štúdia bola predložená
stavebnej komisii a finančnej komisii. Pokiaľ to bude schválené, bude sa postupovať po
etapách. Aj keď je stav Na hore najhorší, náklady budú nízke, pretože stĺpy sú tam nové
a vymenia sa tam len svietidlá. Na Ukrajinskej ul bude potrebné meniť aj stĺpy a vedenieosvetlenie sa potiahne až k odbočke do lokality Krásna pri jazere, kde plánujeme chodník. Pri
priechodoch pre chodcov musí byť iné osvetlenie.
Ing. Patrik Ivanišin- doplnil informáciu, že toho času máme v Krásnej rôzne druhy svietidiel.
Vypracovaná štúdia navrhuje svietidlá podľa druhu komunikácie- iné osvetlenie je na hlavnej
ulici, iné na bočných. Dobré by bolo pristúpiť k tejto rekonštrukcii ešte pred zimou, kým sa
začne svietiť. Rozpočet na osvetlenie je 440 000 €. Navrhuje urobiť najprv tender. Výsledky sa
predložia poslancom. V rozpočte máme ušetrené financie, bolo by potrebné urobiť zmenu
v rozpočte. Navrhuje urobiť najprv Ukrajinskú, koncom roku Na hore. Toho času sa pri
poruchách osvetlenia postupuje tak, že svietidlá sa vymieňajú už podľa svetelnej štúdie.
Ing. Peter Tomko- informoval, že 25.6. bude na futbalovom ihrisku športový deň pre žiakov 3.5. ročníka. Prítomní budú aj zástupcovia FC Košice a FK Krásna. Cieľom je vytvoriť
mládežnícke družstvá, predĺžila by sa spolupráca s FC Košice, bolo by možné využiť aj
podporu SFZ.
Ing. Peter Kubička – doplnil informácie a terajšom stave, činnosti a víziách FK Krásna.
Poslanci otvorili tému organizovania Dňa Krásnej a trhov pri kostole. Ing. Peter Tomkonaďalej platia protiepidemiologické opatrenia pre hromadné podujatia. Je to náročné po
organizačnej a personálnej stránke. Ak budú trhy, je potrebné odkloniť dopravu, personálne
zabezpečiť. Treba to zvážiť, prebieha tam aj výstavba.
K bodu 22 : Záver
Starosta sa všetkým prítomným poďakoval za účasť a rokovanie miestneho zastupiteľstva
ukončil.
Košice- Krásna 30.6.2020
Zapísala

: Marta Petrušová

Overovatelia : Mária Hakeová
Ing. Patrik Gordoň

Ing. Peter Tomko, starosta
13

14

