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1.Úvodné slovo starostu  
 

Vážení spoluobčania,  

 predkladáme vám výročnú správa za rok 2021 so štandardnou štruktúrou o stave 

a hospodárení Mestskej časti Košice - Krásna, ktorá je vypracovaná v súlade so  zákonom NR SR 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.   

 Mestská časť Košice – Krásna ( ďalej len ako“ MČ“)  plnila v sledovanom roku úlohy, 

ktoré jej vyplývajú z ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a doplnkov, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

predpisov a doplnkov, Štatútu mesta Košice, Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonov a 

ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní plnenia základných funkcií samosprávy, ako 

i plnení kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy.  

 V roku 2021 dosiahla naša MČ  prebytok rozpočtu vo výške 31 332,68 €.  Prebytok bol 

v plnej výške použitý na tvorbu rezervného fondu. Výročná správa podrobne opisuje stav 

a činnosti vykonávané MČ a verne zachytáva stav hospodárenia MČ pri zabezpečovaní 

základných činností a uspokojovania potrieb občanov.  

 

 Jednou z hlavných investičných akcií roku 2021 bola rekonštrukcia križovatky ulíc Žiacka 

– Adamova – Lackova. Súčasnú nahradila okružná, kruhový objazd so stredovým priemerom 6 

metrov. Zároveň sme odstránili „špecialitu Krásnej“, autobusové zastávky v križovatkách. Tri 

zastávky - pred zbrojnicou, pri kostole a na Žiackej, pred bývalou lekárňou boli zrušené a 

nahradené dvoma na Lackovej ulici - pred zdravotným zariadením a pred zmrzlinou. 

Rekonštrukcia zahŕňala súvislú plochu od Smutnej ulice, celú Adamovu ulicu s odbočkami na 

Vyšný dvor a Hornú ulicu, časť ulice Lackova pred vstupom do križovatky, samotný kruhový 

objazd a Žiacku ulicu až po farský úrad. Na chodníkoch bola inštalovaná dlažba pre nevidiacich a 

zrakovo postihnutých. 

V roku 2021 prebehla aj I. etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia. Z projektovaného 

počtu 770 svietidiel bolo vymenených 320 ks. Výsledkom je pokles spotreby na úroveň 40 % 

v oblasti realizácie inovácie. Zvýšenú pozornosť sme venovali dostatočnému osvetleniu 

priechodov pre chodcov a výmene základov, stĺpov a rozvodov verejného osvetlenia v lokalitách, 

kde to bolo potrebné. 

Rok 2021 bol stále poznačený pandémiou koronavírusu, v súvislosti s ktorou sme v našej mestskej 

časti testovali antigénovými testami v priebehu mesiaca január a február. Celkový počet 

testovaných dosiahol číslo 14 425. 

                                                                                    Ing. Peter Tomko, starosta 
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2. Identifikačné údaje účtovnej jednotky 

 

Názov:   Mestská časť Košice- Krásna 

Sídlo:     Opátska 18, 040 18 Košice 

IČO:           00691020 

DIČ:          2020928283 

telefón:   055/6852 874  

e-mail:  sekretariat@kosicekrasna.sk 

fax:  055/6852 874 

web:  www.kosicekrasna.sk 

 

3. Organizačná štruktúra MČ Košice - Krásna 

 

Starosta:             Ing. Peter Tomko 

Zástupca starostu:   Ing. František Klik   

Zamestnanci účtovnej jednotky: 

Hlavný kontrolór MČ:  Ing. Gabriela Šimonovičová 

- samostatná vnútorná kontrolná činnosť vrátane realizácie výsledkov kontroly 

- zabezpečuje výkon priestupkového konania. 

- vedie agendu podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, včasne vybavuje žiadosti 

a s tým súvisiace podania. 

- samostatne zabezpečuje vybavovanie podnetov a sťažnosti občanov v spolupráci s 

príslušnou komisiou miestneho zastupiteľstva. 

- zabezpečuje dokumentáciu podľa zákona o verejnom obstarávaní, zabezpečuje 

podklady  pre výberové konania, riadi a  zodpovedá  za  celý  proces  verejného 

obstarávania a verejných obchodných súťaží. 

 

Prednosta úradu:     Ing. Patrik Ivanišin 

- hospodárny, správny, právny chod úradu 

- vedie miestny úrad a jeho prácu organizuje 

- spolupráca s orgánmi miestneho zastupiteľstva, orgánmi verejnej správy, právnymi 

a fyzickými osobami 

- zostavuje návrh rozpočtu a zabezpečuje jeho plnenie 
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- zabezpečuje dokumentácie podľa zákona o verejnom obstaraní, zabezpečuje podklady pre 

výberové konania, riadi a zodpovedá za celý proces verejného obstarávania 

 

Samostatný finančný referent:    Mgr. Agáta Takáčová         

 

- rozpočtovanie a financovanie mestskej časti       

 

Samostatný odborný referent účtovníctva, rozpočtovníctva, personalistiky a miezd: 

Ing. Lucia Lacková 

- vedie účtovníctvo, rozpočtovanie a financovanie v mestskej časti 

- zabezpečuje správu  všetkých účtov v peňažných ústavoch a platobný      styk s peňažnými 

ústavmi 

- vyhotovuje kvartálne účtovné a finančné výkazy a predkladáte ich prostredníctvom 

centrálneho informačného rozpočtového systému RIS SAM 

- vyhotovuje ročnú individuálnu účtovnú závierku MČ 

- spracováva daňové priznanie k dani z príjmov za MČ 

- vedie personálnu a mzdovú agendu miestneho úradu vrátane zamestnancov pracujúcich na 

základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru a poslancov MČ 

- pripravuje podklady pre povinné odvody, vyhotovuje pracovné zmluvy, dohody 

o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti 

- zabezpečuje spracovanie projektov a žiadosti pre pracovníkov verejnoprospešných služieb, 

obecných služieb a aktivačných prác organizovaných Úradom práce sociálnych vecí 

a rodiny. 

- zabezpečuje spracovanie žiadostí o dotácie a zúčtovanie dotácií z rozpočtu Mestskej časti 

Košice - Krásna 

- odsúhlasuje finančný stav majetku podľa položiek pri jeho inventarizácií a podieľa sa na 

vypracovaní súhrnnej správy o vykonaní inventarizácie MČ 

                       

Samostatný odborný referent (asistentka starostu): Marta Petrušová 

- organizácia práce sekretariátu starostu 

- pokladňa 

- vedenie evidencie došlej a odoslanej pošty 

- evidencia a prenájom hrobových miest 

- evidencia a vybavovanie priestupkov, sťažností a podnetov pre poriadkovú    komisiu 

miestneho zastupiteľstva 
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- poskytovanie  informácií v zmysle zákona  č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií 

- textové úpravy, súčinnosť pri príprave podkladov pre výrobu miestnych novín  

- Krasňančan 

 

Samostatný odborný referent výstavby a civilnej ochrany: Ing. Ľudmila Senderáková   

- stanoviská k využívaniu parciel 

- vyjadrenia k stavebnému konaniu  

- stanoviská k prevádzkovaniu podnikateľských subjektov 

- správa kanalizácie 

- verejné obstarávanie 

- čistota verejného priestranstva, miestny rozhlas, verejné osvetlenie 

- civilná ochrana obyvateľstva 

 

Samostatný odborný referent kancelária prvého kontaktu: Jana Vargová                   

- ohlasovňa a evidencia obyvateľov 

- príjem podaní a žiadostí 

- pokladňa 

- overovanie a osvedčovanie podpisov a listín 

- vydávanie rybárskych lístkov 

- evidencia psov 

- dávky sociálnej pomoci 

- rozhodnutia o určení, zrušení a zmene súpisného čísla 

 

Správca cintorína a tlakovej kanalizácie:     Mikuláš Cúr 

- správa cintorína 

- údržba tlakovej kanalizácie 

 

Upratovačka :       Jarmila Vybrancová 

- upratovanie priestorov miestneho úradu                           

 

Kvalifikačná  a veková štruktúra zamestnancov miestneho úradu 

 

     V roku 2021 zamestnával MÚ MČ  deväť stálych zamestnancov, z toho  dvoch na kratší 

pracovný úväzok.  

Zároveň sme v roku 2021 zamestnávali aj zamestnancov v súlade s §50j zákona č. 5/2004 Z. z., 
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v súlade s §54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z a v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ 

– Aktivita č.3. 

to konkrétne v tomto období: 

- Údržbár 1.3.2020 – 31.8.2021 

- Pracovník na čistenie verejných priestranstiev 1.11.2020 – 31.7.2021  

- 2 x Pracovník na čistenie verejných priestranstiev 01.07.2021 – 31.03.2022 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov MÚ je nasledovná: 

vysokoškolské vzdelanie:  5 

stredoškolské vzdelanie:  2 

SOU:    3 

základné vzdelanie:  3 

 

Veková štruktúra zamestnancov:  

25- 50 rokov: 4                            

nad 50 rokov: 9                           

 

4. Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Krásna  

Miestni poslanci, zvolení na obdobie rokov 2018-2022 : 

Ing. František Klik:  zástupca  starostu 

    predseda Komisie výstavby, životného prostredia a dopravy 

    člen Komisie financií a správy majetku 

    člen Komisie pre kultúru a šport  

Mária Hakeová:  predseda  Komisie sociálnych vecí, rodiny a zdravia 

  člen Komisie na ochranu verejného záujmu 

  člen Komisie školstva, médií a vzdelávania 

MUDr. Milan Maďar:  predseda Komisie na ochranu verejného záujmu,  

      člen  Komisie sociálnych vecí, rodiny a zdravia 

Ing. Ján Kubička:   predseda Komisie financií a správy majetku 

 člen Komisie na ochranu verejného záujmu 

 člen Komisie školstva, médií a vzdelávania 



8 

 

 

Ing. Peter Kubička:  predseda Komisie pre kultúru a šport 

    člen Komisie verejného poriadku 

    člen Komisie sociálnych vecí, rodiny a zdravia  

Ing. Patrik Gordoň:   predseda Komisie školstva, médií a vzdelávania 

         člen Komisie financií a správy majetku 

                                  člen Komisie pre kultúru a šport 

František Jurčo:   predseda Komisie verejného poriadku,  

 člen Komisie výstavby, životného prostredia a dopravy 

 člen Komisie pre kultúru a šport 

 

5. Hlavné činnosti účtovnej jednotky sú stanovené zákonom SNR číslo 

369/1990 o obecnom zriadení : 

- stará sa  o všestranný rozvoj územia a  o potreby občanov, 

- vykonáva úkonov súvisiacich s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným  

majetkom MČ a s majetkom vo vlastníctve štátu, prenechaným MČ do užívania, 

- zostavuje a schvaľuje rozpočet  mestskej časti, 

- vydáva súhlas a stanovisko, alebo vyjadrenie k podnikateľskej činnosti právnických  resp. 

fyzických osôb, vydáva stanoviská k investičnej činnosti MČ, 

- zabezpečuje verejnoprospešné služby ( nakladanie s odpadom, udržiavanie čistoty   v MČ, 

odpadovými vodami zo žúmp), 

- utvára a chráni zdravý spôsob života a práce obyvateľov MČ, chráni životné  

- prostredie, utvára podmienky na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, telesnú  

- kultúru a šport, 

- nariadením určuje pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb, 

- vykonáva vlastnú investičnú činnosť v záujme potrieb obyvateľov MČ, 

- organizuje hlasovanie obyvateľov MČ o dôležitých otázkach MČ, 

- zabezpečuje verejný poriadok, 

- zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok, 

- plní úlohy na úseku sociálnej pomoci, 

- vykonáva osvedčovanie listín a podpisov, 

- spolupracuje v záujme MČ s politickými stranami a hnutiami 
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- účtuje v sústave podvojného účtovníctva podľa platného zákona NR SR č. 431/2002  Z.z. 

o účtovníctve.  

 

6. Základná charakteristika MČ Košice - Krásna  

 

 MČ Košice – Krásna  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 

republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne 

hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou MČ pri výkone 

samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

Geografické údaje  

 

 Mestská časť Košice - Krásna sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Košice na oboch 

brehoch rieky Hornád. Susedí s mestskými časťami Nad Jazerom, Barca, Vyšné Opátske , Košická 

Nová Ves a obcami Košická Polianka, Nižná Hutka, Vyšná Hutka a Sady nad Torysou. Prevažne 

odlesnené katastrálne územie je na sútoku rieky Hornád a Torysa. Cez Krásnu prechádza hlavná 

dopravná tepna tejto časti a to štátna cesta II/552 s pokračovaním na obce Nižná Hutka, 

Bohdanovce a Slanec. 

 

Demografické údaje 

 

Počet obyvateľov MČ k 31.12.2021 bol 6078.  

 

7. Poslanie, vízie, ciele 

 

 Poslaním MČ Košice - Krásna:  je ochrana a rozvoj života, zdravia občanov, životného 

prostredia,  majetku mestskej časti,  dodržiavanie zákonnosti a  pravidiel miestnej samosprávy a 

všeobecných záväzných nariadení. MČ plní úlohy na úseku registra obyvateľov, ohlasovanie 

pobytu obyvateľov, osvedčuje podpisy, vedie aktuálne účtovníctvo a výkazníctvo. Stará sa o šport 

a kultúrno - spoločenské vyžitie občanov.  

Vízie MČ vychádzajú z volebného programu s názvom STAROSTA PRE VŠETKÝCH: 

zlepšenie úrovne života v MČ, jej rozvoj a modernizácia,  zlepšovanie kvality podnikateľskej sféry 

a služieb v obci. Uplatňovať pritom otvorenosť,  profesionálny prístup voči občanom, 

dodávateľom  a ostatným subjektom.  
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 Ciele MČ: Cieľom MČ  je ochraňovať a zveľaďovať  majetok MČ, dobudovať 

neukončenú  infraštruktúru, skvalitniť služby obyvateľom, ochraňovať a zvyšovať kvalitu 

životného prostredia. 

 

 Jednou z hlavných investičných akcií Mestskej časti Košice Krásna v roku 2021 

bola rekonštrukcia križovatky ulíc Žiacka – Adamova – Lackova (kruhový objazd) a tiež rozsiahla 

rekonštrukcia verejného osvetlenia v Mestskej časti, ktorej výsledkom je pokles spotreby na 

úroveň 40 % pri zvýšenom počte svietidiel. 

 

8. Symboly mestskej časti 

 

 Uznesením č. 17 zo dňa 29. 5. 2000 schválilo miestne zastupiteľstvo návrh erbu a zástavy, 

ktorý vypracoval Gabriel Kládek. V roku 2000 bol Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky pre Mestskú časť Krásna schválený erb a vlajka. Tieto heraldické symboly 

sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou K-134/2000. 

 

 

Popis erbu : 

V modrom štíte vpravo na striebornom kamennom stĺpe strieborné osemšpicové koleso, vľavo 

zlatý lev v rovnakej zbroji, v labách so striebornou tŕňovou bezlistou vetvičkou ukončenou tromi 

červenými zlatostredovými a striebrokalíšnymi ružami. 
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Popis vlajky : 

2 : 3 červeno-zlato-červené a strieborno-modro-strieborné zvislé pruhy s horným striedavým 

lemovaním modrej a zlatej, ukončenie tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi , siahajúcimi do tretiny 

jej listu. 

9. Pamiatky 

 

 Kostol sv. Cyrila a Metoda 

 

 

 

 Vzácnou dominantou  Krásnej je chrám zasvätený slovanským vierozvestom sv. Cyrilovi 

a Metodovi. V roku 2015 sme si pripomenuli 80. výročie od jeho konsekrácie. S výstavbou chrámu 

sa začalo 1.novembra 1934 za vtedajšieho správcu fary Michala Adama. Slávnostná vysviacka 

kostola sa konala 29. septembra 1935 za účasti biskupa Jozefa Čárskeho, projektanta Milana 

Michala Harminca a staviteľa Jozefa Šašinku. Z farskej kroniky sa dozvedáme, že tento 

monumentálny nový chrám stál 572 tis. Kčs. Interiér sa dopĺňal postupne – v roku 1941 bola 

zakúpená Krížová cesta (Pócs v Maďarsku), v roku 1945 nový  organ a bočné oltáre boli postavené 

v roku 1949.  Po rôznych menších úpravách a opravách počas 60 rokov sa náš chrám dočkal 

podstatnej zmeny – pevného obetného stola a nového sanktuária s ambonou. Obetný stôl a celé 

sanktuárium sú vyrobené z mramoru silická brezová. Autorom projektu je Ing. arch. Ladislav 

Friedman. Obetný stôl a celý kostol konsekroval 10. 4. 2005 Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup – 

metropolita.  Vynovená svätyňa a  oltár sú pre  budúce generácie svedectvom toho,  že súčasná 

generácia Krásňanov, tak ako ich otcovia sa snaží, dedičstvo otcov zachovať.. 
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 Kaštieľ 

 

 

 

 Národná kultúrna pamiatka barokovo - klasicistický Kaštieľ  z roku 1780 sa nachádza 

v tesnej blízkosti kostola na námestí sv. Cyrila a Metoda. Do roku 1969 v ňom mal sídlo farský 

úrad, škola, MNV, osvetová beseda, pošta, polícia, materská škola a boli tu tiež byty pre učiteľov. 

Po novembri 1989 štát vrátil kaštieľ rímskokatolíckej cirkvi, ktorá ho prenajala neziskovej 

organizácii „Zachráňme kaštieľ v Krásnej“. Tá s našou mestskou časťou iniciovali jeho 

rekonštrukciu., ktorá bola zrealizovaná v rámci projektu EHMK a v roku 2013 bol kaštieľ 

sprístupnený verejnosti.  Obnovené a zrekonštruované priestory, v ktorých sa podarilo zachovať a 

obnoviť historické priestory, slúžia na rôzne pracovné stretnutia, rokovania, výstavy, komorné 

koncerty, prednášky a iné všeobecne prospešné účely. V interiéri kaštieľa je izba autentickej 

kultúry. 

 Kaštieľ je pôvodne prízemná dvojkrídlová budova bola doplnená novším tretím krídlom, 

čím sa uzatvoril dvor a zakryl pohľad na hlavné priečelie. 

Kúria 

 

.  

 Rokoková kúria z roku 1773 s klasicistickou arkádou z 9. storočia. Nachádza sa na rohu 

ulíc Horná a Opátska.  Ide o jednopodlažnú stavbu, ktorá je do dvora otvorená širokými arkádami. 
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V súčasnosti sú arkády už zasklené. Kúria je zaevidované ako kultúrna pamiatka 

v celoslovenskom zozname. V tom čase slúži ako rodinný dom.  

 

10. Osobnosti Krásnej 

 

Marek Križin (1589-1619) 

 Narodil sa v roku 1589 v Chorvátskom Križevci. Pochádzal z katolíckej rodiny. Detstvo 

prežil v Chorvátsku. Základy vzdelania nadobudol v rodisku. Od roku 1600 pokračoval v štúdiu 

na jezuitských školách. Do Košíc bol vyslaný, aby spravoval majetok bývalého benediktínskeho 

opátstva v Krásnej nad Hornádom, ktorý vlastnila ostrihomská arcidiecéza. Za svoje presvedčenie 

bol umučený 7. septembra 1619 spolu so Štefanom Pongrácom a Melicharom Grodeckim pre 

vyznanie katolíckej viery. Pápež Pius X. ich 15. januára 1905 blahorečil a sv. otec Ján Pavol II.  2. 

júla 1995 v Košiciach vyhlásil za svätých. Po sv. Markovi Križinovi, ktorý pôsobil v Krásnej, 

nesie názov miestna ZŠ s MŠ. 

 

Michal Adam (1899-1974) 

 Narodil sa v oku 1899 v Močidlanoch okres Prešov. Za duchovného správu v Krásnej bol 

vymenovaný biskupským úradom 1.septembra 1928. Zakladal náboženské spolky a rozširoval 

náboženskú tlač. Jeho zásluhou odchádzajú v roku 1930 prvé dievčatá z Krásnej do ženských 

reholí. Na štúdium teológie pripravil aj dvoch chlapcov, z ktorých sa stali kňazi. Jeho pričinením 

bol v októbri 1934 položený základný kameň nového kostola v Krásnej, ktorý je zasvätený sv. 

Cyrilovi a Metodovi. 

 

Michal Lacko (1920-1982) 

 Rodák z Krásnej, profesor Michal Lacko sa narodil 19. januára 1920. Vtedajší farár Michal 

Adam presvedčil rodičov, aby talentovaného chlapca dali študovať. Po rokoch štúdií na 

univerzitách sa stal v roku 1956 profesorom na InstitutoPontificioOrientale (Pápežský východný 

inštitút) a na Gregoriánskej univerzite ako mimoriadny profesor prednášal balkánske cirkevné 

dejiny. Pochovaný je na košickom cintoríne  Pri príležitosti 10. výročia od jeho úmrtia, dňa 11. 

marca 1992 bola pri kostole  v Krásnej odhalená busta, autorom ktorej bol akad. sochár Ján Mathé. 

Keďže táto odcudzená, zhotovenie novej, ktoré inicioval starosta Krásnej, verne stvárnil Ing. 

ZbigniewNišponský.  Busta bola odhalená dňa 17. januára 2010 pri príležitosti nedožitých 90 

narodenín profesora Michala Lacka. 
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11. Plnenie funkcií MČ Košice - Krásna 

 

 Výchova a vzdelávanie  

 Výchovu a vzdelávanie detí v MČ Košice –Krásna poskytuje Základná škola s materskou 

školou sv. Marka Križina. Zriaďovateľom školy je Arcibiskupstvo Košice, Rímskokatolícka 

cirkev. 

Základná škola s materskou školou je typ spojenej školy a skladá sa z organizačných zložiek: 

● Základná škola 

● Materská škola 

● Školský klub detí 

● Centrum voľného času 

● Školská jedáleň 

Základná škola je plne organizovanou školou a poskytuje základné vzdelanie v zmysle Školského 

vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie a Školského vzdelávacieho programu pre 

nižšie sekundárne vzdelávanie. Škola zabezpečuje vzdelávanie v súlade s kresťanskými zásadami 

a princípmi humanity a demokracie. 

Materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku v kresťanskom duchu 

v súlade so Školským vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Materská škola je 

súčasťou Základnej školy s materskou školou. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom 

od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, tiež poskytuje deťom aj 

možnosť poldenného pobytu. Má kapacitu 3 tried, navštevuje ju okolo 60 detí. 

Školský klub detí zabezpečuje výchovu a vzdelávanie pre žiakov v čase mimo vyučovania 

v súlade so Školským výchovným programom. 

Centrum voľného času poskytuje záujmovú činnosť v záujmových útvaroch, ktoré každoročne 

otvárajú svoju činnosť. Koncepcia rozvoja školy obsahuje v sebe aj prvky starostlivosti o voľný 

čas detí a mládeže našej mestskej časti. 

Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie žiakov, zamestnancov školy, seniorov a iných osôb. 

MŠ Žiacka 18, Košice – Krásna – Škôlka pod gaštanmi  

 Poskytuje celodennú a poldennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od troch do 

šesť rokov, deťom s odloženým začiatkom plnenia  povinnej školskej dochádzky a deťom 

s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 
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 Zdravotníctvo 

     Ambulancie, zabezpečujúce zdravotnú starostlivosť pre občanov Mestskej časti Košice-Krásna 

sú  sústredené  v zdravotníckom zariadení Košického samosprávneho kraja na Lackovej ulici č. 

12, kde ordinujú lekári : 

MUDr. Vlasta Anďalová -  praktický lekár pre dospelých ANMED, s.r.o Krásna 

MUDr. Ľubica Birošová  - praktický lekár pre deti a dorast 

MUDr. Ľubica Ledecká - stomatológ - neštátne zdrav. zariadenie  

V  MČ Košice – Krásna zdravotnú starostlivosť poskytujú aj súkromné ambulancie: 

PhDr.,Ingrid Šefčíková, Nová 15 - súkromná ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie.  

Košický samosprávny kraj v spolupráci s Mestskou časťou Košice-Krásna zabezpečili pre 

obyvateľov Krásnej  očkovanie proti ochoreniu COVID-19 prostredníctvom výjazdovej očkovacej 

služby. Očkovanie bolo  určené pre všetky dospelé osoby a osoby s vekom najmenej 16 

rokov. Realizovalo sa    vakcínou výrobcu Pfizer/BioNTech. Konalo sa v priestoroch kaštieľa 26. 

júla 2021, kedy bolo  zaočkovaných 17 ľudí. Očkovanie 2. dávkou vakcíny sa konalo 24. augusta 

2021, s počtom zaočkovaných   24. 

 

 Sociálne zabezpečenie 

 MČ Košice – Krásna nemá zariadenie sociálnych služieb. Posúdenie žiadosti občanov 

o odkázanosť na sociálnu pomoc môžu obyvatelia MČ zasielať na referát sociálnych vecí 

Magistrátu mesta Košice. V rámci svojho rozpočtu má však v odôvodnených prípadoch  možnosť 

poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 50 EUR. Žiadosť o jej priznanie sa 

predkladá sociálnej a zdravotnej komisii MZ, ktorá ju po prerokovaní a posúdení postúpi na 

konečné rozhodnutie miestnemu zastupiteľstvu. V roku 2021  schválilo miestne zastupiteľstvo 

šesť žiadosti vo výške 50 Eur. 

     Ďalšou formou sociálnej pomoci je bezplatná donáška obedov  dôchodcom, ktorí o to 

požiadajú. V zmysle usmernenia magistrátu je výška príspevku na jeden obed závislá od 

priznaného dôchodku žiadateľa.  

Mestské zastupiteľstvo Košice dňa 20.10.2020 schválilo uznesením č. 514 s účinnosťou od 

1.1. 2021 príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 1,20 € na jeden obed pre:  

- dôchodcu, ktorého dôchodok je jeho jediným zdrojom príjmu a nepresiahne výšku 475,00 

€ mesačne, 

- dôchodcu, ktorého súbeh dôchodku a príjmu nepresiahne výšku 475,00 € mesačne, 
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- dôchodcov žijúcich v spoločnej domácnosti, u ktorých podiel súčtu výšky dôchodkov 

vrátane výšky iných príjmov a počtu dôchodcov nepresiahne priemernú sumu 475,00 € 

mesačne na jedného dôchodcu.  

Seniorom nad 80 rokov darovala Mestská časť vianočné pozdravy  a vianočné kolekcie 

v hodnote  437  €. 

V Mestskej časti Košice-Krásna bol dňa 19.3.2021 položený základný kameň stavby - 

Centrum komunitných sociálnych služieb pre tých, ktorí sú z rôznych dôvodov odkázaní na pomoc 

spoločnosti. V modernom novovybudovanom centre nájdu rodinné prostredie. Novostavba s 

kapacitou 46 miest bude pozostávať zo: 

- zariadenia pre seniorov, 

- zariadenia pre opatrovateľskú službu, 

- útulku pre rodiny s deťmi a 

- objektu pre služby a spoločné činnosti. 

Pridanou hodnotou tohto komunitného centra bude prepojenie sociálnych služieb tak, aby sa 

vzájomne dopĺňali a boli si aj navzájom prospešné. Okrem pobytových služieb bude centrum 

poskytovať aj stravovacie, opatrovateľské či prepravné služby. Stavebníkom a investorom centra 

je Mesto Košice. 

 

Kultúra 

Rok 2021 bol rovnako ako rok 2020 špecifický obmedzením sociálneho kontaktu 

a rušením tradičných kultúrno-spoločenských a športových akcií pre pandémiu koronavírusu.  

 Prázdniny, ako aj po iné roky patrili deťom, ktoré sa mohli v čase od 19. júla 2021 do 6.  

augusta zúčastniť trojtýždňového denného letného tábora. 

12. septembra 2021 prechádzal  Mestskou časťou Košice-Krásna „Rozprávkový expres“ . 

Na svojej zastávke pred kaštieľom sa zdržal od  14.00 do 17.00 hod. V bohatom programe 

priblížili známi umelci všetkých zúčastneným svet rozprávok. Súčasťou programu bol aj krst 

knihy spisovateľa Jána Pochaniča „Mačacie referendum“.  

 DFS Krasňanka, 

 ktorej účinkovanie korunuje prevažnú časť kultúrno-spoločenských aktivít našej mestskej 

časti. Oživuje  zvyky, obyčaje a tradície nášho regiónu. Na svojom konte má niekoľko CD nosičov. 



17 

 

Prvé veľké pásmo, ktoré sa natočilo bola „Svadba v Krásnej“. Krasňanka nás reprezentuje na 

folklórnych súťažiach a festivaloch v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí.     

 

Klub seniorov  

Pre pandémiu koronavírusu bol rok 2021 rokom veľkých obmedzení aj pre činnosti Klubu 

seniorov Krásna. Začiatkom roka 2021 Klub seniorov Krásna evidoval 124 členov. V roku 2021 

pripravil pre svojich členov 10 klubových akcií a zúčastnil sa na štyroch akciách, ktoré 

organizovala Rada seniorov mesta Košice. To je menej ako po minulé roky. Obmedzené bolo 

týždenné stretnutie členov klubu, lebo podmienkou účasti bolo potvrdenie o očkovaní vakcínou. 

Klub seniorov Krásna ku koncu roka 2021 eviduje 107 členov s vekovým priemerom 77 rokov . 

81 žien a 26 mužov z tohto počtu je 20 manželských párov . Počet členov vo veku : 85-75 rokov - 

43 členov, 74-70 rokov - 37 členov, 69-65rokov - 22 členov, 64-59 rokov - 5 členov. Členmi 

Samosprávy Klubu seniorov Krásna sú: predseda Ing. Anton Paľovčík, hospodárka Paulína 

Grácova, podpredseda Michal Takáč, referentka Magdaléna Szabóova a Mária Martonova. Klub 

seniorov Krásna získal v roku 2021 titul KLUB ROKA 2020 - 2021.   

Informovanosť obyvateľov 

 Miestne noviny Krasňančan vydáva MČ Košice – Krásna od roku 2003. Ich prvoradým 

poslaním je informovať obyvateľov  o aktivitách miestneho úradu, poslancov miestneho 

zastupiteľstva i o dianí v mestskej časti.  

 Ďalšími formami, ktorými sa občania môžu dozvedieť o dianí v Krásnej je aplikácia do 

smartfónu Mestská časť Košice-Krásna, oficiálna stránka mestskej časti na sociálnej sieti 

Facebook – Mestská časť Košice-Krásna, a taktiež oficiálna webová stránka www.kosicekrasna.sk 

Šport  

 V Krásnej sú vytvorené predpoklady aj pre športové vyžitie obyvateľov. Mestská časť má 

vlastný futbalový štadión, ktorý sa intenzívne využíva na futbalové zápasy a turnaje dorastencov 

i žiakov.    

15.7.2021 začala Mestská časť v spolupráci s futbalovým klubom FK tréningový program, 

úplne bez poplatkov, pre kategórie U15 (11-14 rokov) a U11 (7-10 rokov). V tejto kategórii môžu 

hrať chlapci aj dievčatá. 

Dňa 5.8.2021 sa uskutočnilo ďalšie podujatí zo série “Spoznaj behom Košice”. V Krásnej 

sa bežalo už po piatykrát. Trať behu viedla od kaštieľa cez obytné lokality Na záhumní a Na Hore 

až do nášho lesa (smer Heringeš). Vyznačenú trať si zabehlo vyše 120 registrovaných bežcov. 

http://www.kosicekrasna.sk/
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Slovenský futbalový zväz vydal v roku 2021 pre futbalový štadión FK Krásna na 

Golianovej ulici v Krásnej Pasport ihriska, ktorý umožňuje usporadúvať najvyšší stupeň 

mládežníckych súťaží pre žiakov a dorastencov. 

V spolupráci so spoločnosťou Východoslovenská vodárenská, a.s. sa ku koncu roka 2021 

realizovala úprava priestranstva pred vstupom na futbalový štadión na Golianovej ulici v Krásnej. 

Osadením obrubníkov bola oddelená zelená plocha od cestného telesa. Vstup pred bránou bol 

spevnený a vybetónovaný. Na takto upravenú plochu sa položil asfaltový koberec.   

 6. novembra 2021 sa uskutočnil tretí ročník bežeckých pretekov Ultramaratón Miskolc- 

Košice. Trať viedla aj cez našu Mestskú časť. Účastníci ultramaratónu bežali od Hutky  po 

Ukrajinskej ulici, Lackovej, Žiackej, Opátskej, cez lávku na ulicu Za mostom a na hrádzu na 

Jazero.V Krásnej sme mohli vidieť bežcov medzi 13:30 - 18:00.   

 

12. Rozpočet MČ Košice – Krásna  

 

Mestská časť Košice – Krásna v rozpočtovom roku 2021 pracovala od 01.01.2021 do 

29.03.2021 v režime rozpočtového provizória. 

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený 

ako  prebytkový a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 bol schválený uznesením č. 213 dňa 29.03.2021. 

Prvá zmena rozpočtu bola vykonaná uznesením č. 256 dňa 15.12.2021. 

  
Schválený 

rozpočet 
Skutočnosť % 

Príjmy celkom 1 067 019 1 060 732,00 99,41 

Bežné príjmy 935 865 987 732,00 105,54 

Kapitálové príjmy 131 154 73 000,00 55,66 

Finančné operácie 

príjmové 
0 0,00   

Výdavky celkom 1 066 519 1 028 889,00 96,47 

Bežné výdavky 656 223 655 440,00 99,88 

Kapitálové výdavky 405 200 368 501,00 90,94 

Finančné operácie 

výdavkové 
5 096 4 948,00 97,10 

 

Rozpočet celkom 500,00 31 843,00    
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Rozpočtové  hospodárenie  za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 987 732 

Bežné výdavky spolu 655 440 

Bežný rozpočet 332 292 

Kapitálové  príjmy spolu 73 000 

Kapitálové  výdavky spolu 368 501 

Kapitálový rozpočet  - 295 501 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 36 791 

Vylúčenie z prebytku /SF/ 510,32 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 36 280,68 

Príjmové finančné operácie  0 

Výdavkové finančné operácie 4 948 

Rozdiel finančných operácií - 4 948 

PRÍJMY SPOLU   1 060 732 

VÝDAVKY SPOLU 1 028 889 

Hospodárenie obce  31 843 

Vylúčenie z prebytku 510,32 

Upravené hospodárenie obce 31 332,68 

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 31 332,68 EUR  EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol použitý na tvorbu rezervného 

fondu v celej výške prebytku. 

 

V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely 

tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  

citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú  nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu 

podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v sume   510,32 EUR. 
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13. Informácia o vývoji MČ Košice – Krásna z pohľadu účtovníctva 

 

Majetok  

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v 

EUR 

Majetok spolu 7 986 610,51 8 126 050,26 
Neobežný majetok spolu 7 633 749,38 7 737 461,57 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 990,00 1 206,00 
Dlhodobý hmotný majetok 7 632 759,38 7 736 255,57 
Dlhodobý finančný majetok 0 0 
Obežný majetok spolu 350 547,76 387 914,70 
z toho :   
Zásoby 15 211,58 23 658,22 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 
Dlhodobé pohľadávky 2 100 0 
Krátkodobé pohľadávky  9 460,53 4 763,92 
Finančné účty  323 775,65 359 492,56 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0 
Časové rozlíšenie  2 313,37 673,99 

 

Zdroje krytia majetku  

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 7 986 610,51 8 126 050,26 
Vlastné imanie  5 294 118,93 5 533 479,16 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0 0 
Fondy 0 0 
Výsledok hospodárenia  5 294 118,93 5 533 479,16 
Záväzky 844 237,67 778 231,06 
z toho :   
Rezervy  900 1 100 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 756 779,73 684 380,58 
Dlhodobé záväzky 573,14 510,32 
Krátkodobé záväzky 44 821,80 51 077,16 
Bankové úvery a výpomoci 41 163 41 163 
Časové rozlíšenie 1 848 253,91 1 814 340,04 
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14. Výsledok hospodárenia za rok 2021 – vývoj nákladov a výnosov 

 

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť  Skutočnosť  

rok 2019 rok 2020 rok 2021 

Náklady 832 565,40 852 121,34 905 200,82 

50 – Spotrebované nákupy 108 087,77 102 555,27 141 143,23 

51 – Služby 95 756,81 125 167,34 149 955,29 

52 – Osobné náklady 260 689,46 274 383,83 301 078,26 

53 – Dane a  poplatky 1 365,86 1 338,26 822,66 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
26 465,62 12 528,57 27 708,41 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

299 579,68 311 191,23 261 004,97 

56 – Finančné náklady 4 728,38 4 996,07 3684,08 

57 – Mimoriadne náklady 4 885,58 4 708,26 0 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
31 006,24 15 252,51 19803,92 

59 – Dane z príjmov 50,22 0 0 

Výnosy 955 769,98 975 056,22 1 150 395,56 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 
9 795,36 11 521,75 3001,65 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0 0,00 0 

62 – Aktivácia 0 0,00 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
722 888,60 738 340,01 808 684,50 

64 – Ostatné výnosy 83 079,99 33 038,08 96 634,27 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

5 037,24 0,00 9 989,54 

66 – Finančné výnosy 2 310,56 9 489,55 211,46 

67 – Mimoriadne výnosy 5 087,85 3 733,76 0 

68 – Výnosy z transferov 0 0,00 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

127 570,38 178 933,07 231 874,14 

Výsledok hospodárenia 
123 154,36 122 917,61 245 194,74 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 
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15. Ostatné dôležité informácie 

Prijaté granty, transfery a dary 

 

Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

ÚPSVaR 7 021,07 7 021,07 0 

Min. vnútra-REGOB 2 204,51 2 204,51 0 

Transfer zo ŠR - sčítanie 8 633,50 8 633,50 0 

Transfer zo ŠR - Covid 25 058,71 25 058,71 0 

MMK – podielové dane /pes/ 2 115 2 115 0 

MMK – stravovanie seniorov 2 105 2 105 0 

MMK -bežný transfer  40 000 40 000 0 

 

Transfer z ÚPSVaR vo výške 7 021,07 € bol použitý na čiastočné financovanie mzdových 

nákladov pre zamestnancov zamestnaných podľa Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 

§ 50j.  

 

Poskytnuté dotácie  

 

 MČ Košice – Krásna  v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2019 

o poskytovaní dotácií právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu 

všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

 

                          Žiadateľ dotácie 

 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov v EUR 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Futbalový klub Krásna   6 181 6 181 0 

Pimpollo OZ 500 500 0 

Kaštieľ Krásna 13 123 13 123 0 

Spolu 19 804 19 804 0 

 

 

 K 31.12.2021 boli zúčtované  všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 

3/2019 o dotáciách. 

 

16. Predpokladané investičné akcie v budúcich rokoch  

 

 Mestská časť Košice - Krásna sa chce v rozpočtovom roku 2022 zamerať na vylepšenie 

cestnej infraštruktúry, teda na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov a miestnych komunikácií. 

Plánuje ďalšiu etapu rekonštrukcie verejného osvetlenie v MČ.   
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Ďalšou plánovanou investičnou akciou na prelome rokov 2022/2023 je rekonštrukcia 

Domu nádeje, estetizácia jeho okolia, rekonštrukcia chodníkov na cintoríne a výstavba 

kolumbária. Začiatok prác závisí od vydania právoplatného stavebného povolenia k predmetnej 

stavbe. Mestská časť Košice – Krásna kontrolou majetkových vzťahov identifikovala, že odstavná 

plocha – parkovisko pred cintorínom nie je v jej majetku. Za účelom vysporiadania pozemkov 

pred verejným cintorínom na Smutnej ulici mestská časť odkúpila predmetnú parcelu, čím sa do 

budúcna zachová parkovisko a nedôjde k využitiu daného pozemku na iný účel. 

 Významným projektom pre rok 2022 je vypracovanie projektovej dokumentácie 

rekonštrukcie areálu a niektorých pavilónov ZŠ s MŠ sv. Marka Križina za účelom zníženia 

energetickej náročnosti budov. 

 

17. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

MČ nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 

 

18. Ostatné náležitosti výročnej správy  

MČ nevykonáva výskum a vývoj. MČ nemá organizačnú zložku v zahraničí.  

 

19. Poznámky 

 

Prílohy: 

 

● Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

● Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 

         

 

        Ing. Peter Tomko 

        starosta 

 

 

Spracovala: Ing. Lucia Lacková 

Košice – Krásna 21.09.2022 


