UZNESENIA
z XVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Krásna zo dňa 28. februára 2022
___________________________________________________________________________
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. Schvaľuje :
270. Program rokovania :
1.Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie
2a.Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt :Podpora dobudovania základnej
technickej infraštruktúry v MČ Košice-Krásna
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 programového mestskej časti Košice-Krásna na
rok 2022 s vyhliadkou na roky 2023-2024
9.Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2022 s vyhliadkou na
roky 2023-2024
10.Úver- Prima banka Slovensko, a.s.
11.Stoneast s.r.o.- žiadosť o súhlas k podnikateľskej činnosti - plán štrkopieskov
12.LFB Development – zmena územného plánu
12a Kúpa nehnuteľnosti-časti parcely 1646/230
13.Interpelácie
14.Rôzne
15.Záver
Za overovateľov zápisnice určil starosta Františka Jurča a Ing. Františka Klika
271.
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom : „Podpora
dobudovania základnej technickej infraštruktúry v mestskej časti Košice - Krásna –
II. etapa“ v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2, pričom ciele projektu sú v súlade s
platným programom rozvoja mesta a platným územným plánom mesta
- povinné spolufinancovanie projektu, t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov
- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

272.

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Krásna na rok 2022 s vyhliadkou na roky
2023-2024 podľa predloženého návrhu so zapracovanými zmenami

273.

Čerpanie úveru vo výške 200 000,- EUR, ktorý poskytne Prima banka Slovensko, a.s.,
so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) na kapitálové investície v mestskej časti
Košice-Krásna za podmienok:
úroková sadzba :12-mesačný EURIBOR + 0,3 % p.a. , ak je sadzba EURIBOR menšia
ako 0 berie sa, že je 0
poplatok za poskytnutie úveru 0,25 % z objemu schváleného úveru ( min. 200 EUR )
splatný jednorazovo
poplatok za monitoring zmluvných podmienok 0,1 % zo zostatku istiny úveru k 31.12.
( 1x ročne)
poplatok za predčasné splatenie úveru, alebo jeho časti :v zmysle platného sadzobníka
poplatkov banky (5,0 % z predčasne splatenej sumy, min. 300 EUR- poplatok platný
k 15.2.2022)
a ostatných podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.

-

274.
-

275.
-

-

Zmenu územného plánu :
parcela č. 1693/659 registra „C“KN evidovaná na LV 5573 o výmere 1 277 m2
druh pozemku orná pôda
z funkcie určenej v súčasnosti platným Územným plánom mesta Košice zóny Krásna
nad Hornádom ( úplné znenie 2016) : „Plochy progresívnej formy zástavby – návrh“
a „Verejná zeleň – návrh“
na funkciu: „Plochy a objekty vidieckej zástavby rodinných domov – návrh“
Zmenu územného plánu :
parcely č. 8374/1, 8373 a 8371/3 registra „C“KN evidovaných na LV 5320
z funkcie určenej v súčasnosti platným Územným plánom mesta Košice zóny Krásna
nad Hornádom ( úplné znenie 2016) : „Plochy a objekty technického vybavenia návrh“
na funkciu: „Plochy a objekty vidieckej zástavby rodinných domov – návrh“

276.

Kúpu nehnuteľnosti-časti parcely č. 1646/230 registra „C“ KN druh pozemku ostatná
plocha o celkovej výmere 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

277.

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre pani Martu Horváthovú,
Lackova 807/30, Košice-Krásna vo výške 50,- € na účel uvedený v žiadosti-nákup
úhradu inkasa

B. Berie na vedomie :
278.

Kontrolu plnenia uznesení

279.

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

280.

Správu o činnosti starostu mestskej časti Košice- Krásna

281.

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu mestskej časti
Košice-Krásna na rok 2022 s vyhliadkou na roky 2023-2024

282.

Plán využívania ložiska štrkopieskov povrchovým spôsobom na lokalite Košice-Krásna
predložený spoločnosťou STONEAST s.r.o., Belušova 6, 97401 Banská Bystrica, IČO
54 159 733, zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č.
42392/S

C. Volí :
283.

Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Ján Kubička - predseda
Mária Hakeová, MUDr. Milan Maďar- členovia

D. Zamieta :
284.

Žiadosť pána Filipa Forgáča, 1. mája 1582, Košice-Krásna o poskytnutie jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi na účel uvedený v žiadosti – vybavenie domácnosti po návrate
z výkonu trestu

285.

Žiadosť pána Zdena Gažiho, t.č. ÚVTOS, Dončova 1, Ružomberok o poskytnutie
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na účel uvedený v žiadosti – vybavenie osobných
dokladov a nájomného návrate z výkonu trestu

Za návrhovú komisiu : Ing. Ján Kubička
Zapísala

: Marta Petrušová

Ing. Peter Tomko
starosta
podpísal dňa 28.2.2022

