
 

 

UZNESENIA 

 

z XVI. zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice -  Krásna zo dňa  15. decembra 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 : 

 

255.  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. Návrh na 1.pravu programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2021 

9. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky a výročnej 

správy Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2020 

10. Kúpa nehnuteľnosti - pozemku  s  p.č. 5212  

11. Zámer kúpy pozemku pre detské ihrisko v lokalite Alexandra Dubčeka 

12. Rekonštrukcia verejného osvetlenia I. etapa 

13. Prenájom kultúrneho domu- nebytové priestory 

14. Prenájom časti vnútorných priestorov v DS Barón   

15. Plán zasadnutia miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 1. polrok 2022 

16. Interpelácie 

17. Rôzne 

18. Záver 

 Za overovateľov zápisnice určil  starosta Ing. Patrika Gordoňa a Máriu Hakeovú 

 

256.  Prvú úpravu programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2021 podľa 

predloženého návrhu 

 

257. Kúpu 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 

 

258. Zámer kúpy nehnuteľnosti-časti parcely č. 1646/230 registra „C“ KN druh pozemku 

ostatná plocha s celkovou výmerou 2217 m² katastrálne územie Krásna, nachádzajúcej 

sa v lokalite IBV Pri ihrisku v MČ Košice-Krásna, podľa LV č. 8875 vo vlastníctve  



 

 

 

spoločnosti POINT ENTERTAINMENT, s.r.o., Čermeľská č.3, Košice 040 01 , IČO 

50196057 

 

259. a)  uzavretie zmluvy na Rekonštrukciu verejného osvetlenia MČ Košice-Krásna 

v rozsahu RVO2, RVO3, RVO4 s dodávateľom: 

 Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom : Mlynská č.31, 042 91 Košice, IČO : 

36599361 

 b)  uzavretie zmluvy na Rekonštrukciu verejného osvetlenia MČ Košice-Krásna 

v rozsahu RVO5, RVO6 s dodávateľom: 

  CEVO s.r.o., so sídlom : Ambrova č.35, 831 01 Bratislava, IČO : 44155590 

 

 Uvedeným postupom dôjde k úspore vo výdavkoch MČ Košice-Krásna vo výške : 

7 707,41 Eur vrátane DPH 

 

260. Prípravu verejno-obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov kultúrneho 

domu  Mestskej časti Košice-Krásna s minimálnou hodnotou nájmu vo výške  2000,-€/ 

mesiac a refakturáciou  nákladov za spotrebu elektrickej energie a plynu 

 

261. Prenájom 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 pre : 

a) Pod lampášikom o.z., Raketová 10, 040 12 Košice 

c) na dobu  určitú, t.j. do 31.5.2025 

d) účel nájmu : organizácia vzdelávacích, športových, kultúrnych, spoločenských 

podujatí, resp. cvičení, kurzov a podobných podnikateľských aktivít. 

 

262. Plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 1. polrok 2022 : 

- Miestna rada    16.02.2022,     09.05.2022 

- Miestne zastupiteľstvo 28.02.2022, 23.05.2022 

 

 

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

   

263.  Kontrolu plnenia uznesení 

 

264.    Správu veliteľa Mestskej polície  o činnosti Mestskej polície -stanice Nad jazerom 

 

265. Správu o činnosti poslanca mestského zastupiteľstva 

 

266. Správu o činnosti poslanca Košického samosprávneho kraja 

 

267. Správu o činnosti starostu mestskej časti Košice- Krásna 

 

268. Správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky a výročnej  

správy Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2020 

 

 



 

 

 

C.  V o l í : 

 

269. Návrhovú komisiu v zložení :  František Jurčo - predseda                

  Ing. František Klik, Ing. Peter Kubička -  členovia 

 

 

 

 

Za návrhovú komisiu : František Jurčo 

 

Zapísala                      : Ing. Ľudmila Senderáková 

 

 

 

    Ing. Peter Tomko 

                     starosta 

                                                             

                                                                                                           podpísal dňa  15.12.2021 

 

 

 

 


