Zápis
z XVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice- Krásna konaného dňa 28. februára 2022
Prítomní :
Ospravedlnení :

podľa prezenčnej listiny
Ing. Peter Kubička, Ing. Vladimír Saxa

K bodu 1 : Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania
Rokovanie miestneho zastupiteľstva (ďalej MZ) viedol starosta. Privítal prítomných
a oznámil, že poslanec KSK a mestského zastupiteľstva Ing. Vladimír Saxa a poslanec MZ
Ing. Peter Kubička sa ospravedlnili za neúčasť na zasadnutí, František Jurčo bude meškať. Za
overovateľov zápisnice určil starosta Františka Jurča a Ing. Františka Klika.
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 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
13. Interpelácie
14. Rôzne
15. Záver
Hlasovanie za predložený program:
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, MUDr. Milan
Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Rozprava :
Starosta predložil návrh na doplnenie programu o body 2a. - Žiadosť o nenávratný finančný
príspevok pre projekt : Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v MČ
Košice-Krásna, 12a. - Kúpa nehnuteľnosti-časti parcely 1646/230.
Hlasovanie za doplnenie programu :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, MUDr. Milan
Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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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
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
Hlasovanie za doplnený programu :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, MUDr. Milan
Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 2: Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Ing. Ján Kubička – predseda, Mária Hakeová, MUDr.
Milan Maďar - 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. Ján Kubička
– predseda, Mária Hakeová, MUDr. Milan Maďar - členovia.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, MUDr. Milan
Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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K bodu 2a : Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt :Podpora dobudovania
základnej technickej infraštruktúry v MČ Košice-Krásna
Ing. Peter Tomko, starosta – MČ má záujem využiť možnosť požiadať o finančný príspevok
na projekt dobudovania základnej technickej infraštruktúry. Financie by boli použité na
spolufinancovanie vybudovania chodníka od Vyšného dvora na ulici K majeru až po
križovatku – vstup do lokality IBV Na Hore a na IBV Záhumnie a chodníka do lokality Na hore
- ten by bol urobený ako združený cyklochodník o šírke 3,5 m s napojením na cyklotrasu, viedol
by popri vstupnej ceste ako je bilbordová alej po pozemkoch SPF. Projekt by riešil aj
odvodnenie a osvetlenie celého chodníka. Predložený návrh uznesenia je potrebné schváliť,
aby sme vôbec mohli podať žiadosť.
Rozprava :
Ing. Patrik Gordoň - aký dlhý bude chodník?
Ing. Patrik Ivanišin, prednosta – cca 800 m Na Hore a 500 m po ulici K majeru.
Starosta – doplnil, že na ulici Ka majeru by sa urobil aj žľab na odvodnenie a vstupy do dvorov
tak, aby sa tam neparkovalo. Bude potrebné aj vysporiadať pozemky od SPF a rímskokatolíckej
cirkvi, mesta Košice.
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
- 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.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, MUDr. Milan
Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 3 : Kontrola plnenia uznesení
Ing. František Klik, zástupca starostu - vykonal kontrolu plnenia uznesení a konštatoval:
- v súvislosti s uznesením č. 258 je dnes predložený návrh kúpy časti pozemku ( bod 12a)
- v súvislosti s uznesením č. 260 – vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže bolo zverejnené
na web stránke
Ostatné prijaté uznesenia boli splnené.
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 kontrolu plnenia
uznesení.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, MUDr. Milan
Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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❖ O 16.18 hod. vošiel do rokovacej miestnosti František Jurčo
K bodu 4 : Správa veliteľa Mestskej polície – stanice Nad Jazerom
Ing. Miroslav Fajčík , veliteľ MsP – predložil písomnú správu o činnosti mestskej polície v MČ
za obdobie od 1.12.2021 do 31.1.2022. Bolo riešených 12 priestupkov- z toho 7 na úseku
dopravy, 1 porušenie VZN, 4 porušenia iných zákonov. Bolo vykonaných 170 plánovaných
kontrol zameraných na kontrolu obytného domu na Traťovej ul, verejný poriadok a čistotu,
dodržiavania nariadení ÚVZ, požívanie alkoholických nápojov, ochranu majetku, kontrola
cintorína, školy a detských ihrísk. 31x bolo vykonané zabezpečenie priechodov pre chodcov na
Ukrajinskej a Golianovej ul. Zaznamenali 23 oznamov a hlásení občanov týkajúcich sa
dopravy, uhynutých a opustených zvierat, rušenia kľudu a pod. Na území Krásnej bol
zaevidovaný 1 vrak – odstránený 25.2.2022.
Rozprava :
Starosta 9.2.2022 o 14.44 hod. nahlásil na MsP -na kruhovom objazde vošlo auto do
protismeru, dá sa to overiť na kamerovom zázname.
Ing. Miroslav Fajčík - overí a podá informáciu.
Starosta informoval poslancov, že kruhový objazd je už monitorovaný kamerovým systémom
napojeným na MsP. Takto bude monitorovaná cesta od Traťovej ulice k železničnému mostu.
Kamera sa osadí aj na križovatke Minská – Vyšný dvor, na Ukrajinskej – svetelná križovatka,
na ul. 1 mája bude monitorovaný kontajner pre záhradkársku oblasť. Zároveň oznámil
veliteľovi, že 5.7.2022 sa pripravuje Deň Krásnej, takže budeme požadovať zabezpečenie zo
strany MsP ( parkovanie, doprava, priechod pre chodcov a pod.)
Mária Hakeová – navrhuje zmeniť hlásenie semafora na svetelnej križovatke na Ukrajinskej
ul.( nahovoril to nebohý p. Matik,) a predĺženie intervalu prechodu pre chodcov.
Starosta informoval, že o zmenu intervalov na svetelnej križovatke už bolo požiadané. Nevidí
opodstatnenie, keďže je v pláne rekonštrukcia Ukrajinskej ul.
Ing. Miroslav Fajčík – informoval, že na porade s primátorom bola zvažovaná možnosť, aby
aj mestská polícia mala kompetenciu merať rýchlosť. V tejto súvislosti už uviedol, kontrolu
na Ukrajinskej a na Prašnej ul.
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. František Klik, Ing. Ján
Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 5 : Správa o činnosti poslanca mestského zastupiteľstva
K bodu 6 : Správa o činnosti poslanca KSK
Pre neprítomnosť Ing. Vladimíra Saxu sa o uvedených bodoch nerokovalo.
K bodu 7 : Správa o činnosti starostu mestskej časti
Ing. Peter Tomko– správa starostu o činnosti za obdobie od 16.12.2021 do 28.2.2022 :
- MČ sa opakovane podieľala na organizovaní očkovania proti Covid 19
- účasť na mestskom zastupiteľstve, stretnutí primátora so starostami
- stretnutie so starostami malých mestských častí v MČ Vyšné Opátske
- stretnutie so zástupcami magistrátu MK ohľadom osvetlenia v MČ Krásna
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stretnutie so zástupcami TUKE ohľadom riešenia urbanistickej štúdie ZŠ s MŠ sv.
Marka. Križina v Krásnej
- účasť na podujatí kladenia vencov pri príležitosti 77 výročia oslobodenia mesta Košice
- účasť na zasadnutí Regionálneho združenia mesta Košice
- stretnutie s p. Janočkom ohľadom jarnej časti futbalovej ligy v Krásnej
- účasť na zasadnutí krízového štábu mesta Košice o vývoji epidemiologickej situácie
- stretnutie so zástupcami OZ Maják nádeje – poskytnutie pomoci rodinám
- stretnutie so zástupcom Prima banky
- stretnutie so zástupcom magistrátu mesta Košice pre referát dopravy a vedúcou
referátu sociálnych vecí.
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. František Klik, Ing. Ján
Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
-

❖ O 16.30 odišiel z rokovacej miestnosti poslanec František Jurčo
K bodu 8 : Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového mestskej časti
Košice-Krásna na rok 2022 s vyhliadkou na roky 2023-2024
Ing. Gabriela Šimonovičová, hlavná kontrolórka – vo svojom stanovisku k návrhu rozpočtu
konštatuje, že návrh rozpočtu bol zostavený a zverejnený 11.2.2022, čím bol dodržaný zákonný
limit 15 dní pred plánovaným MZ. Návrh je vypracovaný v súlade s príslušnými zákonmi
a podľa rozpočtovej klasifikácie v znení: bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné
operácie, zahŕňa roky 2022, 2023 a 2024. Na základe vyhodnotenia procesov prípravy
programového a tabuľkového rozpočtu odporúča poslancom MZ predložený návrh rozpočtu
MČ Košice-Krásna na rok 2022 schváliť a návrh viacročného rozpočtu na roky 2023-2024
zobrať na vedomie.
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 Stanovisko hlavnej
kontrolórky k návrhu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Krásna na rok 2022
s vyhliadkou na roky 2023-2024
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, Ing. František Klik, Ing. Peter Kubička, MUDr.
Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
❖ O 16.34 sa do rokovacej miestnosti vrátil poslanec František Jurčo
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K bodu 9 : Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2022
s vyhliadkou na roky 2023-2024
Ing. Peter Tomko- návrh rozpočtu bol zverejnený v zmysle príslušných zákonov, bol
prerokovaný na zasadnutí miestnej rady a finančnej komisie.
Rozprava:
Ing. František Klik – pri prerokovaní návrhu rozpočtu v miestnej rade a finančnej komisie boli
navrhnuté niektoré zmeny, ktoré predkladá : - v príjmoch navrhuje zmenu - položky: 1.príjem
za hrobové miesto ,cintorín na sumu 11 895 €, 2. iné- refakturácia na sumu 10 174 €, 3. transfer
MMK na sumu 36 665 €, 4. úvery-dlhodobé na sumu 200 000 €- na dokončenie verejného
osvetlenia. Súhrnná suma zmeny príjmov je 106 234 €.
Zmeny vo výdavkoch - položky : 1. nájom budov na sumu 1 900 €, 2. odstupné 11 223 €v prípade, že starosta ostane vo funkcii naďalej, je táto položka bezpredmetná, 3. splátka
úrokov na sumu 1500 €, 4. splátka úveru na sumu 28 600 €, 5. poistné VšZP na sumu 12 845
€, 6. sociálna poisťovňa na sumu 56 543 €, 7. časopis Krasňančan na sumu 5 000 €- z dôvodu
zvýšenia cien energií, 8. kultúrne a športové podujatia na sumu 5 000 € - uvoľnenie opatrení
nám dovolí zorganizovať viac akcií, 9. Deň Krásnej na sumu 25 000 €- pripravovaný program
bude náročnejší na technické a organizačné zabezpečenie, 10. verejné osvetlenie a varovný
systém 191 423 €, 11. výkup pozemkov na ul. Ukrajinskej a Zelenej na sumu 2 312 €. Na
strane výdavkov sa suma navýšila takisto o 106 234 €, takže predkladaný návrh zmeny rozpočtu
je vyrovnaný.
Ing. Peter Tomko – v sumarizácii predloženého návrhu rozpočtu na rok 2022 po zmene by boli
výdavky spolu: 1 676 313 € a príjmy spolu 1 676 313 €. Uviedol, že pozemok kupovaný od
teplárni ( parkovisko pri cintoríne) bude zaplatený z úveru. Prebieha už proces prípravy návrhu
zmluvy.
Starosta navrhol najprv hlasovať za predložené zmeny návrhu rozpočtu a následne
hlasovať za celkový rozpočet.
Hlasovanie za predložené zmeny návrhu rozpočtu :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján
Kubička, 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 programový rozpočet mestskej časti
Košice-Krásna na rok 2022 s vyhliadkou na roky 2023-2024 podľa predloženého návrhu so
zapracovanými zmenami
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján
Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 10 : Úver- Prima banka Slovensko, a.s.
Ing. Peter Tomko- prvotne bola zvažovaná suma úveru 100 000 €. V zmenenom návrhu
rozpočtu je už uvedená suma 200 000 €.Tieto prostriedky budú použité v súlade so schváleným
rozpočtom.
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Rozprava:
Ing. Patrik Ivanišin – doplnil, že podmienky úveru sú uvedené v návrhu uznesenia a sú platné
na 12 mesiacov, môžu sa zmeniť. Úver je rozpočtovaný na 7 rokov. Pokiaľ bude schválený za
týchto podmienok, sú vcelku výhodné až na poplatok za mimoriadnu splátku.
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 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.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička,
MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 11 : Stoneast s.r.o.- žiadosť o súhlas k podnikateľskej činnosti - plán štrkopieskov
Ing. Peter Tomko- na MÚ bol doručený plán využitia ložiska štrkopieskov od spoločnosti
Stoneast, s.r.o. Jedná sa o lokalitu medzi železničnými mostami, je to pozemok SPF. Vyťažený
materiál sa má použiť na výstavbu diaľnice. Najprv má byť vybudovaná obslužná komunikácia.
Pokiaľ budú v tomto smere pokračovať rokovania, MČ sa bude zaujímať ako sa daná lokalita
upraví a bude využívať po ukončení činnosti. Tento materiál nezahŕňa projektovú
dokumentáciu. Odporúča zobrať na vedomie.
Bez rozpravy.
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 berie na vedomie 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
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján
Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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K bodu 12 : LFB Development – zmena územné plánu
Ing. Peter Tomko – vlastník pozemkov v lokalite IBV Na Hore LFB Development, s.r.o.
predložil MČ žiadosť o stanovisko k žiadosti o zmenu funkcie územného plánu na funkciu :
„Plochy a objekty vidieckej zástavby rodinných domov – návrh“. Jedná sa o parcely pri
otočisku autobusu MHD a pri vodojeme. K tomu je potrebné vyjadrenie MČ. Žiadosť bola
prerokovaná na miestnej rade a finančnej komisii, ktoré odporúčajú MZ predloženú žiadosť
schváliť.
Rozprava:
Ing. Patrik Gordoň – položil otázku, či tam budú postavené nové domy
Ing. Peter Tomko - bude to limitované, je tam ochranné pásmo kvôli vedeniu vysokého napätia.
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
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“
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján
Kubička, 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
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“
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján
Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bod 12a : Kúpa nehnuteľnosti – časti parcely 1646/230
Ing. Peter Tomko – jedná sa o pozemok v lokalite IBV pri ihrisku. Na predchádzajúcom MZ
bol schválený zámer kúpy. Parcela je v zmysle územného plánu určená na ihrisko. MČ podala
žiadosť o finančný príspevok na projekt výstavby ihriska, kde je možnosť využiť tieto financie
aj na kúpu pozemku. Pokiaľ by bol projekt schválený, pozemok by bol uhradený z príspevku.
Ing. Patrik Ivanišin - doplnil informácie k podanej žiadosti. V decembri 2021 podala MČ
žiadosť o príspevok na výstavbu ihriska na parcele, ktorá už je v našom vlastníctve vo výške
50 000 €, cca 5 000 € je spoluúčasť. Na základe predbežných rokovaní by sme za časť parcely
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1646/230 zaplatili cca 25 000 €, čo by zodpovedalo 8-9 árom. Dodatočne by bola urobená
v žiadosti o príspevok zmena pozemku. MČ by tak získala pozemok z externých zdrojov.
Pozemok by sa kúpil len v prípade schválenia žiadosti.
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 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
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička,
MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 13 : Interpelácie
K bodu 17 : Rôzne
Mária Hakeová – ako predsedníčka komisie sociálnych vecí, rodiny a zdravia informovala, že
komisii boli predložené 3 žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi – p.
Marty Horváthovej – komisia odporúča schváliť, žiadosť p. Filipa Forgáča a p. Zdena Gažiho
- komisia neodporúča 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 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
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička,
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 zamieta 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
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička,
MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0

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 zamieta 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 po návrate z výkonu trestu
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička,
MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Ing.
Peter
Tomko
–
informoval
poslancov
o prebiehajúcich
činnostiach:
-v škole pripravujeme rekonštrukciu prvých dvoch objektov. Technická univerzita vypracovala
štúdiu, ktorá zahŕňa – zelenú strechu, fasády, vodozádržné úpravy. Keďže to bude rozsiahly
projekt, rozdelí sa na etapy. MČ má záujem riešiť školskú záhradu a využiť návrhy študentov
TÚ predložené ešte v r. 2017. Uvažuje sa možnosť oddeliť od školy záhradu a ihrisko, aby sa
zjednodušil proces napr. podávania výziev a pod. V rámci tohto projektu sa zvažuje aj nahradiť
telocvičňu vybudovaním športovej haly. Ihrisko by sa prestavalo tak, že vzniknú dve športové
ihriská a okolo nich atletický ovál. Prvotne sa bude riešiť vstup do areálu z Rehoľnejparkovanie, zokruhovanie cesty okolo ihriska pred kaštieľom – jednosmerka ( konzultovali sme
už na dopravnom inšpektoráte), chodník ku škole.
-na stretnutí s primátorom upozornil, že v rozpočte mesta nie je zahrnutá rekonštrukcia
Ukrajinskej ulice a predložil mu k tomu písomné vyjadrenie primátora na interpeláciu poslanca.
Prisľúbil, že ak to podpísal, tak vypracovanie projektovej dokumentácie bude v roku 2022 V
rámci nej by sa mohlo riešiť aj odhlučnenie areálu školy napr. zelenou stenou, vjazdy na
pozemky.
- 17.2.2022 bol doručený návrh na zriadenie čerpacej stanice pri vstupe do Krásnej od Hutky.
K bodu 18 : Záver
Starosta MČ Košice – Krásna Ing. Tomko Peter sa poďakoval všetkým prítomným za účasť
a XVII. rokovanie MZ ukončil.
Košice- Krásna, 7.3.2022
Zapísala

: Marta Petrušová

Overovatelia : František Jurčo
Ing. František Klik

Ing. Peter Tomko, starosta
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