
 

 

UZNESENIA 

 

z XVIII. zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice -  Krásna zo dňa  24. marca  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 : 

 

286.  Program rokovania : 

 

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie  

3. IBV Prašná – nadobudnutie pozemkov pre stavbu „Rekonštrukcia komunikácie na Prašnej 

ulici- 2. etapa“ 

4. Prepis odberných miest 

5. Záver 

Za overovateľov zápisnice určil  starosta Ing. Ján Kubička a MUDr. Milana Maďara 

 

287.  kúpu pozemkov v rozsahu prílohy dodatku č. 00240/2022-PKZ-K40329/19.01 zo dňa 

18.02.2022 kúpnej zmluvy č. 01298/2019-PKZ-K40329/19.00 zo dňa 26.08.2021, 

geometrického plánu č. 144/2021 úradne overeného dňa 25.01.2022 pod č. G1-

51/2022 pod stavbou „Rekonštrukcia komunikácie na Prašnej ulici – 2. etapa“, ktorá 

bola realizovaná na základe stavebného povolenia č. MK/A/2020/14398-12 vydaného 

Špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové cesty Mesta Košice dňa 

27.11.2020: 

• p. č. 1904/10 „C“KN druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 168 m2 

(odčlenený diel 1 z p. č. 691/505 „E“KN) 

• p. č. 1904/10 „C“KN druh pozemku zastavená plocha a nádvorie o výmere 44 m2 

(odčlenený diel 2 z p. č. 2002/502 „E“KN) 

• p. č. 1651/135 „C“KN druh pozemku orná pôda o výmere 54 m2 (odčlenený diel z p. 

č. 2002/502 „E“KN) 

     a)  pre: Mestská časť Košice – Krásna, Opátska č. 1181/18, Košice – Krásna 040 18 

b) účel kúpy: nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemkom pod inžinierskou stavbou 

miestnej komunikácie a vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie tejto stavby na 

Prašnej ulici v k. ú. Krásna 

 

 

 

 

 



B.  Berie na vedomie : 

288. Prepis odberných miest elektrickej energie z dôvodu zníženia nákladov mestskej časti 

Košice-Krásna 

   

C.  Volí : 

 

289. Návrhovú komisiu v zložení :  Ing. František Klik - predseda                

  Ing. Peter Kubička, Mária Hakeová -  členovia 

  

 

Za návrhovú komisiu : Ing. František Klik 

 

Zapísala                      : Marta Petrušová 

 

 

 

    Ing. Peter Tomko 

                     starosta 

                                                             

                                                                                                           podpísal dňa  24.3.2022 

 

 

 

 


