Zápis
z XVIX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice- Krásna konaného dňa 20. júna 2022
Prítomní :
Ospravedlnení :

podľa prezenčnej listiny
Mária Hakeová, Ing. Peter Kubička

K bodu 1 : Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania
Rokovanie miestneho zastupiteľstva (ďalej MZ)otvoril a viedol starosta. Privítal prítomných
a informoval, že za neprítomnosť sa vopred ospravedlnili poslankyňa Mária Hakeová
a poslanec Ing. Peter Kubička. Z celkového počtu 7 poslancov bolo prítomných 5 poslancov,
na základe čoho starosta konštatoval, že zasadnutie je schopné prijímať uznesenia. Za
overovateľov zápisnice určil starosta Františka Jurča a Ing. Františka Klika. Predložil program
rokovania, ktorý bol spolu s materiálmi poslancom vopred doručený:
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
17. Interpelácie
18. Rôzne
19. Záver
Hlasovanie za predložený program:
Za: Ing. Patrik Gordoň, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, MUDr. Milan
Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Rozprava :
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Starosta predložil návrh na doplnenie programu o bod 16/1. – Návrh na doplnenie člena
správnej rady Kaštieľ Krásna n.o.
Hlasovanie za doplnenie programu :
Za: Ing. Patrik Gordoň, 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 program rokovania :
Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu 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 člena správnej rady Kaštieľ Krásna n.o.
17. Interpelácie
18. Rôzne
19. Záver
Hlasovanie za doplnený programu :
Za: Ing. Patrik Gordoň, František Jurčo, 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. Patrik Gordoň - predseda , Ing. Ján Kubička,
MUDr. Milan Maďar - členovia. K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Bez rozpravy.
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 volí návrhovú komisiu v zložení : Ing. Patrik Gordoň
- predseda , Ing. Ján Kubička, MUDr. Milan Maďar - členovia.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, MUDr. Milan
Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení
Ing. František Klik – informoval, že uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí MZ boli
splnené bez výhrad.
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
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, MUDr.
Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 4 : Správa veliteľa Mestskej polície – stanice Nad Jazerom
Ing. Ladislav Papp, zástupca veliteľa – predložil písomnú správu o činnosti mestskej polície
v MČ Košice-Krásna za obdobie od 1.2. do 17.6.2022. MsP riešila 43 priestupkov na úseku
cestnej premávky, 4x porušenie VZN, 4x na úseku verejného poriadku, 12 x porušenie iných
zákonov. Bolo vykonaných 381 rôznych kontrol -ul. 1. mája, altánok za MÚ, Križinova, stále
ešte kontrolujú opatrenia súvisiace s Covidom. V sledovanom období bolo na MsP nahlásených
65 oznamov- stacionárna doprava, opustené a uhynuté zvieratá, rušenie nočného kľudu a pod.
Za uvedené obdobie bola privolaná: 1x asanačná služba, 2x HaZZ, 1x odťahové vozidlo.
Príslušníci MsP zabezpečovali: ultramaratón, odchyt a odovzdanie nájdeného zvieraťa. Toho
času neevidujú žiadny vrak.
Rozprava:
Starosta - žiada monitorovanie ihriska za MÚ zamerané na kontrolu totožnosti, dodržiavanie
verejného poriadku a kontrolu požívania alkoholu.
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, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, MUDr.
Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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K bodu 5 : Správa o činnosti poslanca mestského zastupiteľstva
Ing. Vladimír Saxa – mesto plánuje veľkú investíciu do mestskej plavárne a kúpaliska Červená
hviezda vo výške 14,5 mil. bez DPH. Opakovane interpeláciou pripomínal stav mosta cez
Hornád- žiadal sprístupnenie správy o výkone technickej kontroly za posledné 3 roky a stav
cesty 2. triedy – Ukrajinská ulica- v akom stave je príprava projektovej dokumentácie
k rekonštrukcii uvedenej cesty. Mesto rieši stav mestských podnikov napr. bytový podnik, kde
sú organizačné problémy, nedostatok financií, stratové hospodárenie, nevýhodné a zastaralé
zmluvy o správe nehnuteľností- napr. správa budovy MMK. DPMK riešil bezplatnú prepravu
na električkovej trati a autobusu č. 28 z dôvodu rekonštrukcie Slaneckej cesty, má to platiť od
1.7.2022.
Rozprava:
MUDr. Milan Maďar – prečo je nevýhodná zmluva o správe MMK, medzi kým je uzatvorená?
Ing. Vladimír Saxa – vlastníkom je mesto Košice, bytový podnik vykonáva správu (teplo,
energie, upratovanie a pod.) Zmluva je uzatvorená tak, že za niektoré priestory ako napr. veľká
zasadačka sa platí len vtedy, ak je využívaná.
Ing. Patrik Gordoň – rekonštrukcia Slaneckej cesty ide v súlade s plánom?
Ing. Vladimír Saxa – áno. Apeloval na potrebu opravy existujúcich výtlkov na tejto trase, je to
potrebné aj napriek tomu, že prebieha rekonštrukcia. Takisto aj obnova dopravného značenia.
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
poslanca mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, MUDr.
Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 6 : Správa o činnosti poslanca Košického samosprávneho kraja
Ing. Vladimír Saxa – v porovnaní s prechádzajúcim obdobím sa zrekonštruovalo viac ciest.
Dobieha nás ale minulosť- staré, neudržiavané mosty. V Krásnej sa dokončilo zdravotné
stredisko. Bol zriadený geoportál – do ktorého môžu prispieť aj mestské časti. Bude poskytovať
informácie : katastrálne, štatistické, kultúrne pamiatky, kalendár akcií, cyklotrasy, podujatia.
Rozprava:
Ing. František Klik - ako je to s prevzatím medzi mestom a VÚC? Rieši sa obchvat Krásnej?
Ing. Vladimír Saxa – medzi mestom a VÚC chýba komunikácia. Mesto nemá financie na
rekonštrukciu všetkých svojich ciest. O obchvate Krásnej nemá žiadne informácie.
Ing. Peter Tomko – MČ podala na VÚC žiadosť o poskytnutie dotácie, požiadal poslanca
o podporu.
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
poslanca košického samosprávneho kraja
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, MUDr.
Milan Maďar
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Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 7 : Správa o činnosti starostu mestskej časti
Ing. Peter Tomko -informoval o svojej činnosti a stretnutiach za obdobie od 1.3. do 17.6.2022:
- stretnutie so zástupcom O2 Slovensko- rekonštrukcia vysielača na budove ZŠ s MŠ
- pravidelná účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva, rade starostov
- účasť na zasadnutí krízového štábu mesta Košice
- stretnutie so zástupcami Urbariátu
- rokovanie so zástupcami VSE z dôvodu nárastu cien energií
- stretnutie so zástupcami spoločnosti Antik – umiestnenie kamier v MČ a ich napojenie
na mestskú políciu
- stretnutie s vedením magistrátu a primátorom mesta Košice ohľadom osvetlenia,
rekonštrukcie ciest a vybudovanie chodníkov na Ukrajinskej ulici
- stretnutie s animátormi a príprava letného tábora
- stretnutie s riaditeľom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny ohľadom pripravovaných
projektov pre nezamestnaných.
- pravidelná účasť na zasadnutí Regionálneho združenia mesta Košice
- stretnutie s riaditeľkami ZŠ s MŠ sv. Marka Križina a MŠ pod gaštanmi- prevádzka
počas letných prázdnin.
- účasť na rybárskej brigáde
- stretnutie so zástupcami VVS a.s. ohľadom vybudovania kanalizácie medzi ulicou
Minská a svetelnou križovatkou
- Účasť na slávnostnom ceremoniáli odovzdávania verejných ocenení mesta Košice za
rok 2022 v Historickej radnici. Cenu primátora mesta Košice získalaobyvateľka
Krásnej pani Tatiana Paľovčíková -Paládiová.
- príprava a spoluorganizovanie Ultramaratónu Košice-Miškolc
- oslovenie jednotlivých spoločností (VAMEX, LABAŠ) ako sponzora kultúrno
spoločenských podujatí
- účasť na mimoriadnom sneme ZMOS v Senci
- stretnutie so zástupcami vedenia Slovenskej pošty- prehodnotenie užívania priestorov
- stretnutie s riaditeľom MH Teplárenský holding a.s. (TEHO) v súvislosti
s plánovaným vybudovaním teplovodu z geotermálneho vrtu prechádzajúceho cez
katastrálne územie Krásnej
- účasť na podujatí Deň Rodiny organizovaného ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
- príprava a účasť na podujatí Deň detí
- účasť na podujatí pri príležitosti založenia Stavebnej fakulty TU v Košiciach
Rozprava :
Ing. Vladimír Saxa - ako poslanec KSK a mesta Košice sa poďakoval starostovi za pružnú
spoluprácu.
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, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, MUDr. Milan
Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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❖ 16.40 hod. odišiel z rokovacej miestnosti Ing. Vladimír Saxa, poslanec KSK a mesta
Košice
K bodu 8 : Voľby do orgánov samosprávy pre volebné obdobie 2022-2026 - určenie
rozsahu výkonu starostu, určenie počtu poslancov
Ing. Peter Tomko – v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávy je potrebné
v súlade so zákonom o obecnom zriadení 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.
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 určuje 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
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, 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 určuje 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
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, MUDr. Milan
Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 9 : Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Mestskej časti
Košice-Krásna za rok 2021
Ing. Gabriela Šimonovičová, hlavná kontrolórka – vo svojom písomnom stanovisko uvádza,
že návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi a bol
sprístupnený v zákonom stanovenej lehote. Finančné hospodárenie sa riadilo rozpočtom
schváleným MZ 29.3.2021, uznesením č.213. 1. zmena rozpočtu bola schválená 15.12.2021
uznesením č. 256. Celkové plnenie rozpočtu, resp. hospodárenie bolo s prebytkom 31 843,€. Stav rezervného fondu k 31.12.2021 bol 287 835,- €, sociálneho fondu vo výške 510,- €.
Zostatok finančných prostriedkov na všetkých účtoch vrátane hotovosti na pokladniach
k 31.12.2021 bol 359 492,- €. Účtovaná závierka bola vykonaná k 31.12.2021 v súlade so
zákonom o účtovníctve. Na základe uvedených skutočností odporúča MZ uzatvoriť návrh
záverečného účtu za rok 2021 s výrokom : celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
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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 záverečnému účtu mestskej časti Košice-Krásna za rok 2021
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, MUDr. Milan
Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 10 :
Záverečný účet MČ Košice- Krásna za rok 2021
Ing. Peter Tomko - záverečný účet bol prerokovaný na rokovaní miestnej rady a komisie
financií.
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 záverečný účet mestskej časti KošiceKrásna za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, MUDr. Milan
Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 11 : Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky
mestskej časti Košice-Krásna za rok 2021
Ing. Peter Tomko – audítorská správa bola takisto prerokovaná na zasadnutí miestnej rady
a komisie financií za prítomnosti audítorky. Odporúčajú správu 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 správu nezávislého
audítora o overení individuálnej účtovnej závierky mestskej časti Košice-Krásna za rok 2021
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, MUDr.
Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 12 : Oceľový dom – prenájom
Ing. Peter Tomko - mestská časť Košice-Krásna je vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti. Do
júna 2021 tam pôsobilo psychosociálne centrum. Od toho času je nehnuteľnosť nevyužívaná.
Dňa 25.5.2022 bola na miestny úrad doručená žiadosť MŠ „S láskou“ o prenájom
oceľového domu na prevádzkovanie materskej školy. Podmienky prenájmu by boli stanovené
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vo verejnej obchodnej súťaži.
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 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
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, MUDr.
Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 13 : Predaj kanalizačnej prípojky – p. Köver
Ing. Peter Tomko – p. Kőver žiadal do kanalizačnej prípojky, ktorá mu bola zriadená v roku
2014 pridať ďalšie čerpadlo s čím MČ nesúhlasila. Zo strany MČ bolo pánovi Köverovi
odporúčané, aby si zriadil ešte jednu samostatnú prípojku na vlastné náklady, alebo odkúpil
už existujúcu. O odkúpenie požiadal písomne 29.4.2022.
Rozprava:.
Ing. František Klik – predajom prípojky ubudne mestskej časti starostlivosť a náklady na
údržbu. Možno toto je cesta, ako postupne. Odpredať prípojky jednotlivým užívateľom.
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 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
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, MUDr. Milan
Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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K bodu
14
:
Prenájom
priestorov
pre
umiestnenie
bankomatu
Ing. Peter Tomko – zo strany obyvateľov odzneli opakované požiadavky na umiestnenie
bankomatu v Krásnej. MČ oslovila viacero bánk. Na základe svojich kritérií, ani jedna banka
neprejavil záujem. Následne bola MČ oslovená spoločnosťou, ktorá prevádzkuje sieť
bankomatov rôznych bánk v Európe a prejavila záujem o umiestnenie bankomatu. MČ navrhla
miesto v budove
MÚ. Zmluva by sa
urobila
skúšobne
na
1 rok.
Rozprava :
Poslanci vzájomne diskutovali o opodstatnenosti tejto služby. Môže sa vyskúšať.
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 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.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, MUDr. Milan
Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 15 :Dotácia pre farnosť sv. Cyrila a
Metoda v Krásnej
Ing. Peter Tomko – 26.1.2022 podala farnosť v Krásnej na MÚ žiadosť o dotáciu vo výške
20 000,- €. Žiadosť bola prerokovaná aj na zasadnutí miestnej rady a komisie financií.
V prípade schválenia žiadosti budú financie poskytnuté v zmysle žiadosti na
základe predložených dokladov.
❖ Od 17.04 do 17.27 hod. prestávka
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 dotáciu z rozpočtu Mestskej časti KošiceKrásna 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
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, MUDr. Milan
Maďar
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Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 16 : Verejné osvetlenie RVO1, RVO7, RVO8
Ing. Peter Tomko - tak ako prebehla rekonštrukcia rozvádzačov RVO3,4,5,6 má MČ zámer
zrekonštruovať aj rozvádzače RVO1,7,8. Cieľom je ušetriť na elektrickej energii, ktorej ceny
stúpajú. Verejné obstarávanie prebehlo. Jedná sa o rozvádzače pri Majkovom kameni ( Vyšný
dvor), Opátska, Žiacka, 1. mája, Keldišova, Lackova, Smutná, od svetelnej križovatky po
Ukrajinskej , Šuhajova a ďalšie ulice v strede Krásnej- to je najväčší rozvádzač RVO1.
RVO7 je rozvádzač na Pollovej ul. RVO8- Golianova a priľahlé ulice. Práce by sa rozdelili na
2 fázy : RVO7, RVO8 urobiť do konca septembra, RVO1 do konca roka. Posledné by sa
robili ulice, kde premáva MHD.
Rozprava :
Ing. Patrik Ivanišin, prednosta – doplnil informácie ohľadom financovania- ako dnes
uhrádzame energie. V lokalite IBV Pri mlyne by sa doplnilo chýbajúce osvetlenie na ul.
Alexandra Dubčeka- prebehlo stretnutie s developerom o spôsobe a podmienkach realizácie.
Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa znížia nie len náklady na energiu, ale aj náklady na
údržbu siete. V novom rozpočte navrhuje riešiť aj sieť miestneho rozhlasu- je to zastaralý
systém.
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 2. etapu rekonštrukcie verejného
osvetlenia v mestskej časti Košice-Krásna v rozsahu RVO1, RVO7, RVO8, VD Pollova
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, MUDr. Milan
Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 16/1 : Návrh na doplnenie člena správnej rady Kaštieľ Krásna n.o.
Ing. Peter Tomko – v júni 2022 v správnej rade Kaštieľ Krásna n.o. zaniká mandát súčasných
členov za MČ : Ing. Patrikovi Gordoňovi a Ing. Patrikovi Ivanišinovi. Je potrebné navrhnúť
členov správnej rady na ďalšie obdobie.
Rozprava :
Poslanci v diskusii navrhli opäť Ing. Patrika Gordoňa a Ing. Patrika Ivanišina.
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 návrh na doplnenie členov správnej rady
neziskovej organizácie Kaštieľ Krásna n.o. : Ing. Patrik Gordoň, Ing. Patrik Ivanišin
Hlasovanie :
Za: František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : Ing. Patrik Gordoň
K bodu 17 : Interpelácie
Zo strany poslancov neboli predložené žiadne interpelácie.
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K bodu 18 : Rôzne
Ing. Peter Tomko - od obyvateľov Zelenej ulice mal telefonáty- ako sa bude robiť ich ulicapôvodne mala byť urobená v rámci IBV Záhumnie- Prašná 2. etapa. Informoval, že toho
času sa s rekonštrukciou Zelenej ulice nepočíta.
OZ Stroskotanec oslovilo starostu so žiadosťou o podporu letného tábora pre deti zo sociálne
slabých rodín.
Ing. František Klik – môžeme prispieť prostredníctvom sociálnej komisie pre deti z Krásnej.
Starosta pozval všetkých prítomných na blížiace sa podujatia : futbalový turnaj
o pohár starostu a Deň Krásnej.
K bodu 19 : Záver
Poďakovaním za účasť starosta ukončil XX. zasadnutie MZ.
Košice- Krásna, 12.7.2022
Zapísala

: Marta Petrušová

Overovatelia : František Jurčo
Ing. František Klik

Ing. Peter Tomko, starosta
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