
 

 

UZNESENIA 

 

z XVIX. zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice -  Krásna zo dňa  20. júna  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 : 

 

290.  Program rokovania : 

 

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. Voľby do orgánov samosprávy pre volebné obdobie 2022-2026  - určenie rozsahu výkonu 

starostu, určenie počtu poslancov 

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného  účtu Mestskej časti  Košice-Krásna 

za rok 2021 

10. Záverečný účet MČ Košice- Krásna za rok 2021 

11. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky Mestskej časti 

Košice-Krásna za rok 2021 

12. Oceľový dom – prenájom 

13. Predaj kanalizačnej prípojky – p. Köver 

14. Prenájom priestorov pre umiestnenie bankomatu 

15. Dotácia pre Farnosť sv. Cyrila a Metoda v Krásnej 

16. Verejné osvetlenie RVO1, RVO7, RVO8 

16/1  Návrh na doplnenie členov správnej rady Kaštieľ Krásna n.o. 

17. Interpelácie 

18. Rôzne 

19. Záver 

 

Za overovateľov zápisnice určil  starosta Františka Jurča a Ing. Františka Klika 

 

291.  Záverečný účet mestskej časti Košice- Krásna za rok 2021 a celoročné hospodárenie  

bez výhrad 

 



292. zámer prenájmu nehnuteľností vedených na LV č. 2287 : 

-  budova „Oceľový dom“ so  s.č. 1137 na parcele č. 1640/73  

- parcela registra „C“ č. 1640/73 , k.ú. Krásna vedenú ako zastavané plochy    

                       a nádvoria  o výmere 76 m² 

- parcela registra „C“ č. 1640/45, k.ú. Krásna vedenú ako orná pôda o výmere  

            584 m²  

- oplotenie nachádzajúce sa na parcele. č 1640/45 

 

293. priamy predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna z 

dôvodu osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. d)  zákona č. 138/1991 Zb. o  

majetku obcí v znení neskorších predpisov : 

predmet predaja: dlhodobý hmotný majetok mestskej časti Košice - Krásna, a to: 

            1. revízna kanalizačná šachta, na parc. reg. C-KN č. 7370/2, k. ú. 

Krásna 

            2. ponorné kalové čerpadlo, osadené 17.5.2011 

vlastnícky podiel: 1/1 

účel predaja:  umiestnenie druhého ponorného kanalizačného čerpadla do šachty 

kupujúcim 

ukončenie servisu tlakovej kanalizácie na prípojke, poskytovaného mestskou časťou 

Košice - Krásna 

spôsob predaja: priamy predaj 

kúpna cena:   1,00 EUR   

kupujúci :  Marek Köver, Keldišova 1/A, 040 18 Košice – Krásna, nar. 03.04.1971 

 

294. Priamy prenájom majetku : 

nebytové priestory na ulici Opátska 18  , ktoré sa nachádzajú v budove súpisné číslo 

1181,  kat. územie: Krásna, evidovaná na  LV č. 2287; 

- nájomcovi: Euronet Services Slovakia, spol. s r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO  

35 854 448, DIČ 2020289656  priamym nájmom, 

- za ročné nájomné 1,-€   

- na dobu určitú – 1 rok počnú dňom účinnosti zmluvy a následne bude pokračovať na 

dobu neurčitú, pokiaľ ktorákoľvek strana nedoručí druhej strane písomnú výpoveď,  

- za účelom dodania, inštalácie, prevádzkovania a udržiavania bankomatu  

 

Ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov – všeobecný záujem rozšíriť portfólio 

služieb v mestskej časti Košice-Krásna   za podmienky, že nájomca bude zabezpečovať 

údržbu prenajatých priestorov na vlastné náklady v úplnom rozsahu. 

 

295. Dotáciu z rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna do výšky   20 000,- € pre 

Rímskokatolícku cirkev, farnosť sv. Cyrila a Metoda v Krásnej na účel uvedený 

v žiadosti- rekonštrukčné práce v interiéri a exteriéri kostola za účelom starostlivosti 

a zveľadenia národnej kultúrnej pamiatky 

 

296. 2. etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia v mestskej časti Košice-Krásna v rozsahu 

RVO1, RVO7, RVO8, VD Pollova 

 

297. návrh na doplnenie členov správnej rady neziskovej organizácie Kaštieľ Krásna n.o. : 

Ing. Patrik Gordoň, Ing. Patrik Ivanišin 

 



B.  Berie na vedomie : 
 

298. Kontrolu plnenia uznesení 

 

299.  Správu veliteľa  Mestskej polície o činnosti Mestskej polície – stanice Nad Jazerom 

 

300. Správu o činnosti poslanca mestského zastupiteľstva 

 

301. Správu o činnosti poslanca Košického samosprávneho kraja 

 

302. Správu o činnosti starostu mestskej časti Košice- Krásna 

 

303. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mestskej časti Košice-Krásna za 

rok 2021 

 

304. Správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky Mestskej časti 

Košice-Krásna za rok 2021 

  

C.  Volí : 

 

305. Návrhovú komisiu v zložení :  Ing. Patrik Gordoň - predseda                

  Ing. Ján  Kubička, MUDr. Milan Maďar -  členovia 

 

D.  Určuje : 

 

306. V súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. i)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné 

obdobie  2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu : plný úväzok 

 

307. V súlade s §166 ods. 3  zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v Mestskej časti Košice- Krásna pre volebné obdobie 2022-2026 : 

- Počet volebných obvodov – jeden (1) volebný obvod 

- Počet poslancov miestneho zastupiteľstva – sedem (7) poslancov 

 

 

 

 

Za návrhovú komisiu : Ing. Patrik Gordoň 

 

Zapísala                      : Marta Petrušová 

 

 

 

    Ing. Peter Tomko 

                     starosta 

                                                             

                                                                                                           podpísal dňa  21.6.2022 

 

 



 

 


