
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna 

 

Zápis 

zo zasadnutia Miestnej rady ( MR ) a finančnej komisie ( FK ) konanej dňa 26. 09. 2022 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

1.  Otvorenie 

2.  Zámer kúpy pozemkov v školskej záhrade 

3.  Zámer vysporiadania pozemkov v areály školy 

4.  Zámer prenájmu pozemku – zastávka Lackova pri kostole 

5. Návrh na udelenie ceny KSK 

6. Protokol o vykonaní prokurátorskej previerky – informácia 

7. Protest prokurátora – zrušenie VZN č. 2/2018, ktorým sa zakazuje požívanie a predaj 

alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území Mestskej časti Košice - 

Krásna 

8. Zmena programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Krásna na rok 2022 

9. Výročná správa za rok 2021 

10.  Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 - návrh  

11. Rôzne  

12.  Záver 

 

K bodu 1 

Rokovanie viedol starosta Ing. Peter Tomko. 

 

K bodu 2 

Starosta mestskej časti informoval MR a FK o postupe pri vypracovaní zámeru kúpy pozemkov 

v školskej záhrade na parcele  p. č. 5052/4 – Petrušovci, p. č. 5052/2 – Nagyovci, p. č. 7/4, časť 

parcely č. 5006 – Škrakovci za účelom vysporiadania pozemkov patriacich do objektu školy,     

MR a FK odporúča schváliť zámer kúpy pozemkov v objekte školskej záhrady. 

 

K bodu 3  

Starosta mestskej časti informoval MR a FK o zámere vysporiadania pozemkov patriacich do areálu 

školy. 

MR a FK odporúča pokračovať v príprave podkladov a následne realizácii zámeru. 

 

K bodu 4  

Starosta mestskej časti informoval MR a FK o pripravovanom zámere prenájmu pozemku pod 

autobusovou zastávkou na Lackovej ulici pri kostole a navrhuje prenajať pozemok pod zastávkou 

o rozlohe 13,6m2 prenajať na dobu 10 rokov v primeranej cene za účelom jej verejno- prospešnej 

funkcie. 

MR a FK odporúča schváliť predložený návrh prenájmu. 

 

 

K bodu 5 

Starosta MČ informoval  MR a FK informoval o doručení žiadosti na návrh na udelenie ceny KSK. 



MR a FK opakovane navrhuje na udelenie ceny KSK  pre ThDr. Juraja Semivana PhD. 

 

K bodu 6  

Starosta MČ informoval  MR a FK o Protokole o vykonaní prokurátorskej previerky vykonanej dňa 

17.8.2022 v budove Okresnej prokuratúry Košice II zameranej na zákonnosť VZN miest a obcí, 

ktorým sa ustanovujú činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo 

na určitom mieste, t.j. VZN č. 2/2018, ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov 

na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Košice-Krásna 

MR a FK berie na vedomie predložený Protokol o vykonaní prokurátorskej previerky. 

     

K bodu 7 

Prednosta MČ informoval prítomných o doručení protestu prokurátora o zrušení VZN č. 2/2018, 

ktorým sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území 

Mestskej časti Košice – Krásna z dôvodu nesúladu s platnými právnymi predpismi a nesúladu so 

štatútom o meste Košice.  

MR a FK  odporúča  VZN č. 2/2018 zrušiť.  

  

K bodu 8 

Prednosta mestskej časti predniesol MR a FK návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2022. 

Prednosta podrobne informoval o vývoji plnenia rozpočtu a navrhovaných a zapracovaných 

zmenách. 

 

MR a FK odporúča MZ schváliť Návrh zmeny rozpočtu na rok 2022 podľa predloženého návrhu. 

 

K bodu 9 

Starosta mestskej časti oboznámil MR a FK s vypracovanou Výročnou  správou za rok 2021 v zmysle 

príslušných predpisov. 

MR a FK odporúča MZ Výročnú správu za rok 2021 zobrať na vedomie. 

 

K bodu 11 

Kontrolórka MČ informovala prítomných o návrhu Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022. 

MR a FK odporúča MZ schváliť predložený návrh Plánu kontrolnej činnosti. 

 

K bodu 12 

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

 

Košice – Krásna, 26. 09. 2022 

Zapísala: Ing. Gabriela Šimonovičová 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Ján Kubička       Ing. Peter Tomko 

      predseda finančnej komisie                       starosta  


