
 

UZNESENIA 

 

z XV. zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice -  Krásna zo dňa  22. septembra 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 : 

 

239.  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. Výročná správa Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2020 

9. Schválenie VZN mesta Košice č. 220 o zmene hranice medzi MČ Košice-Krásna 

a  MČ-Košice-Nad jazerom 

10. Prenájom časti vnútorných a vonkajších priestorov na  futbalovom ihrisku 

11. Prenájom pozemku za účelom umiestnenia Alzaboxu (výdajného automatu) 

11/1. Prenájom pozemku parcela registra „C“ p.č.3468/30 

12. Zámer kúpy pozemku-p.č. 5212 

13. Zámer prenájmu časti vnútorných priestorov v DS Barón 

14. Zámer prenájmu kultúrneho domu 

15. Návrh na ocenenie cenou KSK 

16. Interpelácie 

17. Rôzne 

18. Záver 

 

 Za overovateľov zápisnice určil  starosta Ing. Františka Klika  a Františka Jurča 

 

240.  Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 220 o zmene hranice medzi mestskou 

časťou Košice-Krásna a mestskou časťou Košice-Nad jazerom v lokalite na Čechovovej 

ulici, ktoré bolo prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva  v Košiciach č. 709 zo dňa 

1. júla 2021 

 

241. Zámer prenájmu časti vnútorných priestorov nachádzajúcich sa v budove futbalového 

štadióna na Golianovej ulici so súpisným číslom 1193, parcela č. 7987 o výmere 35,7 

m² a časti vonkajších priestorov nachádzajúcich sa v areáli futbalového štadióna na 

Golianovej ulici parcela registra „C“ č. 7986/1 o výmere 38,8 m² 

 



242. Zámer prenájmu časti nehnuteľnosti „Dom služieb-Barón“ na Opátskej ulici č. 269/13,  

zapísanej na LV 2287, p.č. 7027  pre : 

a) Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava, IČO 36562939 

b) na dobu  neurčitú 

c) účel nájmu : umiestnenie Alzaboxu ( výdajného automatu), ktorý slúži k vyzdvihnutiu 

objednaného tovaru na Alza.sk a v partnerských e-shopoch a doručovateľov ( 

Zásielkovňa, Slovenská pošta) 

 

243. Zámer kúpy nehnuteľnosti - parcela registra „C“ č. 5212 evidovaná na LV č. 1786, 

katastrálne územie Krásna od spoločnosti Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 040 12 

Košice, IČO 36211541, ktorá slúži ako odstavená plocha  a príjazdová cesta pre miestny 

cintorín mestskej časti Košice-Krásna, za cenu stanovenú znaleckým posudkom 

 

244. Zámer prenájmu časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 1. poschodí 

budovy- „Dom služieb Barón“, Opátska č. 269/13, Košice-Krásna, postavenej na 

parcele č. 7027, evidovanej na LV č. 2287  

 

245. Zámer prenájmu nebytových priestorov-kultúrneho domu a priľahlých priestorov 

nachádzajúcich sa na Opátskej ulici č. 18, budova so súpisným číslom 1181, stojaca na 

parcele č. 7062/2, evidovanej na LV 2287 

 

246. Návrh na udelenie ocenenia Košického samosprávneho kraja „Čestné občianstvo KSK“ 

pre Mgr. Juraja Semivana 

  

247. Žiadosť p. Slavomíra Bodnára., ul. 1. mája 524/64, Košice-Krásna o jednorazový 

finančný príspevok   vo výške 50,- € na účel :osamostatnenie sa mladého dospelého pod 

odchode z Centra pre deti a rodiny v Gelnici 

 

248. Prenájom časti vnútorných priestorov nachádzajúcich sa v budove futbalového 

štadióna na Golianovej ulici so súpisným číslom 1193, parcela č. 7987 o výmere 35,7 

m² a časti vonkajších priestorov nachádzajúcich sa v areáli futbalového štadióna na 

Golianovej ulici parcela registra „C“ č. 7986/1 o výmere 38,8 m² 

 

249. Prenájom časti nehnuteľnosti „Dom služieb-Barón“ na Opátskej ulici č. 269/13, 

zapísanej na LV 2287, p.č. 7027  pre : 

a) Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava, IČO 36562939 

b) na dobu  neurčitú 

c) účel nájmu : umiestnenie Alzaboxu ( výdajného automatu), ktorý slúži k vyzdvihnutiu 

objednaného tovaru na Alza.sk a v partnerských e-shopoch a doručovateľov ( 

Zásielkovňa, Slovenská pošta) 

 

250. Prenájom pozemku parcela registra „C“ p.č.3468/30 evidovanej na LV č.2287  

o výmere 434 m²  

 

 

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

   

251.  Kontrolu plnenia uznesení 

 

252. Správu o činnosti starostu mestskej časti Košice- Krásna 



 

253. Výročnú správu Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2020 

 

C.  V o l í : 

 

254. Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Patrik Gordoň - predseda                

  Mária Hakeová, František Jurčo -  členovia 

 

 

 

 

Za návrhovú komisiu : Ing. Patrik Gordoň 

 

Zapísala                      : Marta Petrušová 

 

 

 

    Ing. Peter Tomko 

                     starosta 

                                                             

                                                                                                           podpísal dňa  23.9.2021 

 

 

 

 


