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Zápis 

z XV.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice- Krásna  konaného dňa  22. septembra 2021 

 

 

Prítomní :        podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení : Ing. Ján Kubička, Ing. Vladimír Saxa 

 

       

Starosta Mestskej časti Košice-Krásna Ing. Peter Tomko otvoril rokovanie, privítal prítomných, 

ospravedlnil za neúčasť poslanca Ing. Jána Kubičku a poslanca KSK a mesta  Ing. Vladimíra 

Saxu, poslanci Ing. Peter Kubička a MUDr. Milan Maďar sa na rokovanie dostavia neskôr. Na 

základe prítomnosti poslancov konštatoval uznášaniaschopnosť miestneho zastupiteľstva( 

ďalej MZ).  

  

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

Starosta určil za overovateľov zápisnice Ing. Františka Klika a Františka Jurču.  

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. 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) 

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 

Hlasovanie za predložený program: 

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusia a vyzval prítomných, aby predložili  k predloženému 

programu svoje návrhy na zmenu. Starosta navrhol doplniť do programu bod 11/1- Prenájom 

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

Hlasovanie za  doplnenie bodu 11/1 do programu rokovania : 

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
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Hlasovanie za zmenený program: 

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

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. 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 

K bodu  2: Voľba návrhovej komisie  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí :   Ing. Patrik Gordoň – predseda,  Mária Hakeová, 

František Jurčo -  členovia. 

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. Patrik Gordoň 

– predseda,  Mária Hakeová, František Jurčo -  členovia. 

Hlasovanie : 

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

K bodu 3 : Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho MZ vykonal zástupca starostu Ing. František 

Klik. Konštatoval, že uznesenia sú splnené okrem uznesenia č. 218 a 229- prenájom 1 stĺpu 
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verejného osvetlenia pre spoločnosť Motorest pri starom mlyne- podpísanie zmluvy je 

v procese riešenia. 

Bez rozpravy. 

Hlasovanie : 

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 4 : Správa veliteľa Mestskej polície – stanice Nad Jazerom 

K bodu 5 : Správa o činnosti poslanca mestského zastupiteľstva 

K bodu 6 : Správa o činnosti poslanca KSK 

Pre neprítomnosť veliteľa Mestskej polície a poslanca KSK a mesta Košice sa o uvedených 

bodoch nerokovalo. 
 

K bodu 7 : Správa o činnosti starostu mestskej časti 

Ing. Peter Tomko–  starosta informoval o svojej činnosti  a stretnutiach za obdobie od 23.6.2021 do 

22.9.2021: 

- Pravidelná účasť na mestskom  zastupiteľstve a stretnutia so starostami. 

- Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom VVS (Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť) a.s. 

- Rokovanie s riaditeľom DPMK a zástupcami magistrátu o osadení autobusových 

zastávok na Hore. 

- Účasť na pojednávaní na krajskom súde ohľadom nehnuteľnosti na Traťovej ulici.  

- Stretnutie s riaditeľom združenia FEMAN o návšteve Rozprávkového expresu 

v Krásnej.  

- Stretnutie s výborom Klubom seniorov 

- Rokovanie so zástupcom firmy Virtuálny cintorín ohľadom pasportizácie hrobových 

miest.  

- Stretnutie s p. Černým, riaditeľom Slovenského historického ústavu v Ríme, vydanie 

knihy:  Prof. Michal Lacko SJ Vybrané spisy. 

- Účasť na zasadnutí Regionálneho združenia mesta Košice 

- Stretnutie so zástupcami psychosociálneho centra o ukončení pôsobenia v našej budove 

Oceľový dom.  

- Opakované stretnutia so zástupcami lekární o zriadení pobočky  alebo výdajného miesta 

v našej mestskej časti.  

- Rokovanie so zástupcami LF Developmnet o odovzdaní skolaudovaných  komunikácií 

na Hore. 

- Stretnutie so zástupcami magistrátu mesta Košice ohľadom Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta Košice na roky 2022-2027. 

- Účasť na verejnom pripomienkovaní k urbanistickej štúdii Nové mestské parky 

v Košiciach –  Návrh v oblasti Vyšné Opátske- Krásna. 

- Otvorenie školského roka 

- Účasť na zasadnutí miestnej rady 

- Pracovné stretnutie s riaditeľom magistrátu mesta Košice 

- Pracovné stretnutie na referáte špeciálneho stavebného úradu- výstavba komunikácií na 

IBV Záhumnie 

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 
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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. František Klik 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

❖ O 16,15 hod. vošiel do rokovacej miestnosti poslanec MUDr. Milan Maďar 

K bodu 8 : Výročná správa Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2020 

Ing. Peter Tomko- výročná správa bola súčasťou materiálov na rokovanie MZ a doručená 

poslancom. Takisto bola zverejnená na web stránke MČ. 

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 výročnú správa 

Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2020 

Hlasovanie : 

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

Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 9 : Schválenie VZN mesta Košice č. 220 o zmene hranice medzi MČ Košice-

Krásna a  MČ-Košice-Nad jazerom 

Ing. Peter Tomko- v súvislosti so zmenou hranice už bolo schválené jedno uznesenie, ktorým 

sme vyjadrili súhlas so zmenou. Jedná sa o lokalitu na Čechovovej ulici, kde sa jeden pozemok 

nachádza -časť v katastri Krásnej a časť v katastri Nad jazerom. V tejto súvislosti je potrebné 

ešte schváliť VZN mesta Košice, ktoré pojednáva o tejto zmene.  

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  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 

Hlasovanie : 

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

Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 10 : Prenájom časti vnútorných a vonkajších priestorov na  futbalovom ihrisku 

Ing. Peter Tomko- jedná sa o prenájom bufetu a vonkajšieho prístrešku. Bola zverejnená výzva 

na prenájom na úradnej tabuli a na web stránke MČ, do ktorej sa prihlásil jeden uchádzač. 

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 
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neskorších zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice schvaľuje 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 

Hlasovanie : 

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

Hlasovanie : 

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

Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 11 :  Prenájom pozemku za účelom umiestnenia Alzaboxu (výdajného automatu) 

Ing. Peter Tomko- ako je uvedené v dôvodovej správe jedná sa o prenájom steny na budove DS 

Barón pre spoločnosť Alza.sk s.r.o., ktorá má záujem v blízkosti pošty osadiť box- výdajné 

miesto na preberanie zásielok, ktorých doručovateľmi je Alza,  Zásielkovňa a Slovenská pošta.  

Rozprava : 

MUDr. Milan Maďar- bude potrebné robiť výberové konanie? 

Ing. Patrik Ivanišin – postup takýchto  prenájmov konzultoval s prokurátorkou. Voľných 

plôch na fasáde je viac ako 80%. 

Ing. Peter Tomko – spoločnosť Alza.sk ponúkla  prenájom za 30 €+ DPH mesačne + spotreba 

elektriny. Uhradia aj zriadenie elektrickej prípojky. Rozprával o tejto službe s vedúcou pošty- 

uvítala umiestnenie, uľahčí im prácu. 

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 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) 

Hlasovanie : 

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

Maďar 

Proti : 0 
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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 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) 

Hlasovanie : 

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

Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

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

Ing. Peter Tomko – je to pozemok nachádzajúci sa na Traťovej ulici, môže slúžiť len ako 

trávnatá plocha. Sú tam vrty, elektrický stĺp. Zámer prenájmu bol schválený na 

predchádzajúcom 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  prenájom 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. František Klik, MUDr. Milan 

Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 12 : Zámer kúpy pozemku- p.č. 5212 

Ing. Peter Tomko -  jedná sa o parcelu, ktorá je využívaná ako parkovisko a prístupová cesta  

pri cintoríne. Na základe informácie, že o kúpu tejto parcely prejavili záujem fyzické osoby MČ 

iniciovala stretnutie so zástupcami spoločnosti TEKO- vlastníkom uvedenej parcely, kde 

predložili túto informáciu o ktorej vlastník nemal vedomosť. MČ prejavila záujem aj písomnou 

žiadosťou o nadobudnutie právneho vzťahu k uvedenej parcele. Dňa 10.9.2021 nám na 

uvedenú žiadosť bola doručená odpoveď spoločnosti Tepláreň Košice, a.s., v ktorej nám 

oznamujú, že po preverení všetkých okolností dospeli k rozhodnutiu, že predmetný pozemok 

je pre spoločnosť neperspektívny a nebráni sa jeho odpredaju za cenu stanovenú znaleckým 

posudkom. Spoločnosť TEKO dá vypracovať znalecký posudok a pripraví návrh zmluvy. 

Predbežný návrh ceny za celý pozemok je cca 68 000 €. Potrebujú ešte prehodnotiť ťarchu, 

ktorá je na časti pozemku pod prístupovou komunikáciou. Je to pozemok s výmerou cca 1800 

m², takže v prepočte by to bolo cca 37 € / m². 

Rozprava : 

Poslanci sa zhodli na tom, že je potrebné to vysporiadať. 

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 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 

Hlasovanie : 

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

Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 13 : Zámer prenájmu časti vnútorných priestorov v DS Barón 

Ing. Peter Tomko- uvedené priestory sa nachádzajú na poschodí DS Barón, ktoré  boli 

využívané ako fitness centrum firmou Marieta Pro Fitness. Zmluva bola ukončená 29.1.2021, 

odvtedy sú priestory nevyužívané. MČ zverejnila výzvu na prenájom uvedených  priestorov, sú 

v nej stanovené podmienky. 

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 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  

 

Hlasovanie : 

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

Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 14 : Zámer prenájmu kultúrneho domu 

Ing. Peter Tomko- táto téma bola prerokovaná aj na zasadnutí miestnej rady a finančnej 

komisie. Terajšia zmluva o nájme končí v apríli 2022. Je potrebné dohodnúť sa na  

 

❖ O 16,30 hod. vošiel do rokovacej miestnosti poslanec Ing. Peter Kubička. 

 

podmienkach, ktoré by boli podkladom pre vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže do konca 

októbra 2021.  Do konca novembra by mohla byť vyhodnotená a závery sa budú môcť predložiť 

na rokovanie MZ v decembri. Pokiaľ sú nejaké návrhy alebo pripomienky, je dobré ich 

predložiť, aby sa zahrnuli do podmienok súťaže. 

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 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 

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

Kubička, MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 15 : Návrh na ocenenie cenou KSK 

Ing. Peter Tomko- je možnosť navrhnúť na niektorú z cien : Cena KSK, Čestné občianstvo 

KSK, Historická osobnosť regiónu, Cena predsedu KSK, Čestná cena predsedu KSK. 

Rozprava: 

Poslanci po vzájomnej diskusii navrhli na cenu „Čestné občianstvo KSK“ bývalého kňaza 

pôsobiaceho v Krásnej Mgr. Juraja Semivana. 

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 udelenie ocenenia Košického 

samosprávneho kraja „Čestné občianstvo KSK“  pre Mgr. Juraja Semivana 

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 16 : Interpelácie 

K bodu 17 : Rôzne 

Mária Hakeová- informovala, že na zasadnutí sociálnej komisie bola prerokovaná žiadosť p. 

Slavomíra Bodnára o poskytnutie sociálnej pomoci na účel: osamostatnenie sa mladého 

dospelého po odchode z centra pre deti a rodiny po dosiahnutí dospelosti. Žiadateľ má trvalý 

pobyt v MČ. Komisia odporúča predloženú žiadosť schváliť. 

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. 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 

Hlasovanie : 

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

Kubička, MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

MUDr. Milan Maďar- v súvislosti s prenájmom kultúrneho domu položil otázku kto  bude 

pripravovať podmienky, mal by to robiť  niekto zdatný. Chce ich vidieť ešte pre spustením 

súťaže. 

Ing. Peter Tomko- zvažovali zadať vypracovanie podmienok súťaže profesionálnej firme. 

Chce, aby sa na špecifikácii podmienok podieľali aj poslanci. 

Starosta informoval o protipandemických opatreniach. 

K bodu 18 : Záver 

Starosta ukončil rokovanie MZ a všetkým prítomným sa poďakoval za účasť 
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Košice- Krásna,  28.9.2021 

 

 

Zapísala : Marta Petrušová  

 

 

Overovatelia :  Ing. František Klik 

 

     František Jurčo 

 

 

Ing. Peter Tomko, starosta 

  

 

 


