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Zápis 

z neplánovaného XVIII.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice- Krásna  konaného dňa  24. marca 2022 

 

 

Prítomní :        podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnený : Ing. Patrik Gordoň 

 

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

Starosta otvoril a viedol rokovanie miestneho zastupiteľstva (ďalej MZ), privítal prítomných  

a oboznámil ich s programom : 

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 

Neplánované zasadnutie MZ zvolal kvôli prerokovaniu bodov 3. a 4., ktoré nestrpia odklad. 

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

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 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 

Hlasovanie: 

Za:  Mária Hakeová,  František Jurčo,  Ing. František Klik,  Ing. Ján Kubička, Ing. Peter 

Kubička, MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu  2: Voľba návrhovej komisie  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí :   Ing. Frantšiek Klik - predseda , Ing. Peter Kubička, 

Mária Hakeová -  členovia. K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky.  

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. František Klik 

- predseda , Ing. Peter Kubička, Mária Hakeová -  členovia 
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Hlasovanie : 

Za:  Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik,  Ing. Ján Kubička, Ing. Peter Kubička, 

MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu  3: IBV Prašná – nadobudnutie pozemkov pre stavbu „Rekonštrukcia 

komunikácie na Prašnej ulici- 2. etapa“ 

Ing. Peter Tomko, starosta –  kúpa pozemkov súvisiaca s rekonštrukciou Prašnej ulice už bola 

schválená uzneseniami č. 49 a 64 z 11.6.2019. Jedná sa o pozemky, ktoré boli prečíslované. 

Následne bol, vyhotovený nový geometrický plán. Je potrebné prijať nové uznesenie 

s aktuálnymi číslami parciel, aby prerušené konanie na katastri mohlo pokračovať.  

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   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 

 

Hlasovanie : 

Za:  Mária Hakeová,   František Jurčo, Ing. František Klik,  Ing. Ján Kubička, Ing. Peter 

Kubička, MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 4 : Prepis odberných miest 

Ing. Peter Tomko, starosta  - ceny elektrickej energie rapídne vzrástli. Mestská časť má 20 

odberných miest. Odčlenením niektorých odberných miest by sme sa dostali do nižšej tarifnej 

sadzby.  
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Rozprava: 

Ing. Patrik Ivanišin, prednosta – po odchode spoločnosti Slovakia Energy z trhu je našim 

dodávateľom  spoločnosť VSE ako dodávateľ poslednej inštancie. S VSE sme komunikovali 

o rôznych možnostiach. Toho času MČ nie je zaradená do regulovaného odberu. Prepísaním 

niektorých odberných miest na iného odberateľa a za splnenia určitých podmienok by sme 

mohli ušetriť. Nový odberateľ by nám spotrebu refakturoval. MČ ušetrí na spotrebe elektriny 

aj prebiehajúcou rekonštrukciou verejného osvetlenia. 

Ing. Ján Kubička – pripomenul, že bude potrebné zmeniť aj rozpočet, v ktorom sa nerátalo 

s takým zvýšením nákladov za elektrinu. 

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 prepis odberných 

miest elektrickej energie z dôvodu zníženia nákladov mestskej časti Košice-Krásna 

Hlasovanie : 

Za:  Mária Hakeová,   František Jurčo, Ing. František Klik,  Ing. Ján Kubička, Ing. Peter 

Kubička, MUDr. Milan Maďar 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 5 : Záver 

Starosta MČ Košice – Krásna sa poslancom poďakoval za účasť a neplánované zasadnutie MZ 

ukončil. 

 

 

Košice- Krásna,  29.3.2022 

 

 

Zapísala :  Marta Petrušová 

 

 

Overovatelia :  Ing. Ján Kubička 

 

     MUDr. Milan Maďar 

 

 

 

Ing. Peter Tomko, starosta 

  

 

 


