
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna 

 

Zápis 

zo zasadnutia Miestnej rady ( MR ) a finančnej komisie ( FK ) konanej dňa 08. 06. 2022 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1.  Otvorenie 

2.  Petícia- výstavba domova sociálnych služieb pri lokalite IBV Pri Mlyne   

3.  Voľby do orgánov samosprávy- rozsah výkonu starostu, určenie počtu poslancov 

4.  Oceľový dom- prenájom 

5.  Odkúpenie kanalizačnej prípojky-p. Köver 

6.  Záverečný účet 

7.  Audítorská správa 

8.  Rôzne 

9.  Záver 

 

K bodu 1 

Rokovanie viedol zástupca starostu Ing. František Klik. 

 

K bodu 2 

 Prednosta mestskej časti informoval prítomných o prijatej petícii. Na základe podanej petície 

mestská časť túto preverila a petičnému výboru odpovedala, že o aktivite opísanej v petícii nevedie 

nik zo zúčastnených žiadne konanie. Z tohto dôvodu MR a FK neodporúča daný bod zaradiť na MZ. 

  

K bodu 3  

Zástupca starostu mestskej časti oboznámil prítomných o postupe pri voľbách do orgánov 

samosprávy, informoval, že je nevyhnutné postupovať v súlade so zákonom o obecnom zriadení, t. j. 

určiť najneskôr 90 dní pred voľbami rozsah funkcie starostu pre nasledujúce volebné obdobie 

a v súlade s volebným zákonom určiť počet volebných obvodov a počet poslancov. 

 

K bodu 4  

Prednosta mestskej časti informoval prítomných o doručení žiadosti mestskej časti MŠ „ S láskou“ 

o prenájom Oceľového domu na prevádzkovanie materskej školy.  

MR a FK odporúča MZ stanoviť podmienky prenájmu vo verejno -  obchodnej súťaži. 

 

K bodu 5 

Prednosta mestskej časti informoval prítomných o žiadosti p. Kovera o odkúpenie kanalizačnej 

prípojky.  

MR a FK navrhuje odpredať kanalizačnú šachtu a ponorné kalové čerpadlo priamym predajom za 1,-

€. 

 

K bodu 6  

Hlavná kontrolórka Ing. Gabriela Šimonovičová oboznámila prítomných so záverečným účtom 

mestskej časti za rok 2021. Informovala prítomných o dosiahnutých výsledkoch mestskej časti 

a zároveň informovala prítomných o tom, že hospodárenie mestskej časti je v súlade s príslušnými 

zákonmi a odporúča vo svojom stanovisku poslancom MZ schváliť záverečný účet bez výhrad.   

 

 

 



 

K bodu 7 

Prednosta mestskej časti oboznámil prítomných so správou nezávislého audítora  o overení účtovnej 

závierky za rok 2021 Ing. Dáši Polončákovej. Informoval o najdôležitejších bodoch a záveroch 

a odporučil MZ zobrať túto na vedomie. Audítorka odpovedala na otázky a pripomienky poslancov. 

 

K bodu 8 

K bodu Rôzne nik zo zúčastnených nepredniesol žiadnu požiadavku. 

 

K bodu 9 

Týmto Ing. Peter Tomko – starosta rokovanie MR a FK uzavrel. 

 

 

 

 

 

 

 

Košice – Krásna, 08. 06. 2022 

Zapísala: Ing. Gabriela Šimonovičová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------                                                                            ----------------------- 

Ing. Ján Kubička       Ing. Peter Tomko 

   predseda finančnej komisie             starosta  


