
UZNESENIA 

 

z XX. zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice -  Krásna zo dňa  5. októbra  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 : 

 

308.  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. Návrh na 1. úpravu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Krásna na rok 2022 

9. Výročná správa mestskej časti Košice- Krásna za rok 2021 

10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Krásna na 2. polrok 

2022 

11. Zámer kúpy pozemkov – p.č. 5052/2, 5052/4, 7/4 

12. Zámer prenájmu pozemku- p.č. 5002 

13. Návrh na udelenie ocenenia KSK 

14. Protokol o vykonaní prokurátorskej previerky 

15. Protest prokurátora proti VZN č. 2/2018 

15/1.  Prístavba k Domu služieb Barón 

16. Interpelácie  

17. Rôzne 

18. Záver 

Za overovateľov zápisnice určil  starosta Ing. Jána Kubička a Ing. Františka Klika 

 

309.  Prvú úpravu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Krásna na rok 2022 podľa 

predloženého návrhu so zapracovaním pozmeňovacieho poslaneckého návrhu Ing. 

Františka Klika 
 

310. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Krásna na 2. polrok 

2022 

 

311. Zámer odkúpenia pozemku s parcelným číslom 5052/2 registra „C“KN, druh 

pozemku ostatná plocha v celkovej výmere 799 m2, nachádzajúceho sa v zastavanom 

území obce, resp. Mestskej časti v katastrálnom území 828416 Krásna, podľa LV 5626  



v podielovom vlastníctve dvoch vlastníkov a Spojenej školy, Opatovská cesta č. 101, 

040 01 Košice, IČO: 00088714.  

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti za účelom vyčíslenia ceny pozemku bude stanovená 

Znaleckým posudkom, ktorý vypracuje odborne spôsobilý znalec, po dojednaní 

podmienok odkupu s vlastníkmi pozemku.  

 

312. Zámer odkúpenia pozemku s parcelným číslom 5052/4 registra „C“KN, druh 

pozemku ostatná plocha v celkovej výmere 1 481 m2, nachádzajúceho sa 

v zastavanom území obce, resp. Mestskej časti v katastrálnom území 828416 Krásna, 

podľa LV 8412 v podielovom vlastníctve dvoch vlastníkov a Spojenej školy, Opatovská 

cesta č. 101, 040 01 Košice, IČO: 00088714.  

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti za účelom vyčíslenia ceny pozemku bude stanovená 

Znaleckým posudkom, ktorý vypracuje odborne spôsobilý znalec, po dojednaní 

podmienok odkupu s vlastníkmi pozemku.  

 

313. Zámer odkúpenia pozemku s parcelným číslom 7/4 registra „E“KN, druh pozemku 

záhrada v celkovej výmere 145 m2, nachádzajúceho sa v zastavanom území obce, resp. 

Mestskej časti v katastrálnom území 828412 Krásna, podľa LV 3554  v súkromnom 

vlastníctve troch podielových vlastníkov.  

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti za účelom vyčíslenia ceny pozemku bude stanovená 

Znaleckým posudkom, ktorý vypracuje odborne spôsobilý znalec, po dojednaní 

podmienok odkupu s vlastníkmi pozemku.  

 

314. Zámer  prenájmu časti pozemku o výmere 13,63 m2 (s pôdorysnými rozmermi 4,7 

m x 2,9 m) z parcely číslo 5002 registra „C“KN, druh pozemku záhrada v celkovej 

výmere 1 412 m2, nachádzajúcom sa v zastavanom území obce, resp. Mestskej časti 

v katastrálnom území 828416 Krásna, podľa LV 1484  vo vlastníctve Rímskokatolíckej 

farnosti sv. Cyrila a Metoda, Žiacka č. 17, 040 18 Košice – Krásna, IČO: 31998186.  

 

Nájomná zmluva č. 4/2022 zo dňa 27.10.2022 uzatvorená medzi Mestskou časťou 

Košice – Krásna a Rímskokatolíckou farnosťou je za účelom výstavby stavebného 

objektu „Osadenie prístrešku MHD na Ulici Lackova v MČ Krásna, autobusová 

zastávka s označením „Námestie sv. Cyrila a Metoda“. 

 

315. Prenájom časti pozemku o výmere 13,63 m2 (s pôdorysnými rozmermi 4,7 m x 2,9 

m) z parcely číslo 5002 registra „C“KN, druh pozemku záhrada v celkovej výmere 

1 412 m2, nachádzajúcom sa v zastavanom území obce, resp. Mestskej časti 

v katastrálnom území 828416 Krásna, podľa LV 1484  vo vlastníctve Rímskokatolíckej 

farnosti sv. Cyrila a Metoda, Žiacka č. 17, 040 18 Košice – Krásna, IČO: 31998186.  

 

Nájomná zmluva č. 4/2022 zo dňa 27.10.2022 uzatvorená medzi Mestskou časťou 

Košice – Krásna a Rímskokatolíckou farnosťou je za účelom výstavby stavebného 

objektu „Osadenie prístrešku MHD na Ulici Lackova v MČ Krásna, autobusová 

zastávka s označením „Námestie sv. Cyrila a Metoda“. 

 

316.  Návrh na udelenie ocenenia Košického samosprávneho kraja „Čestné občianstvo  

Košického samosprávneho kraja“ pre ThDr. Juraja Semivana, PhD. 

 

 

 



B.  Berie na vedomie : 
 

317. Kontrolu plnenia uznesení 

 

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

 

319. Správu o činnosti starostu mestskej časti Košice- Krásna 

 

320. Výročnú správu mestskej časti Košice-Krásna za rok 2021 

 

321. Protokol o vykonaní prokurátorskej previerky Pd78/22/8803-7 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 

 

C.  Volí : 

 

322. Návrhovú komisiu v zložení :  Ing. Peter Kubička - predseda                

  Ing. Patrik Gordoň, František Jurčo -  členovia 

 

D.   

 

323.  a)  vyhovuje  

protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Košice-

Krásna č. 2/2018, ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov na 

verejne prístupných miestach na území mestskej časti Košice-Krásna 

   b) schvaľuje 

zrušenie Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Košice-Krásna č. 2/2018, 

ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov na verejne prístupných 

miestach na území mestskej časti Košice-Krásna 

 

E.   Nesúhlasí 

 

324. S realizáciou stavby „ Prístavba k budove domu služieb v Krásnej“ investorom 

INGELAND, s.r.o., Opátska 13, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej LOOK 

ARCH, s.r.o. Pajorova 9, Košice zodpovedným projektantom Ing. Jurajom Šutym 

z decembra 2021 za účelom získania dodatočného stavebného povolenia k prístavbe 

 

 

Za návrhovú komisiu : Ing. Peter Kubička 

 

Zapísala                      : Marta Petrušová 

 

 

    Ing. Peter Tomko 

                     starosta 

                                                             

                                                                                                         podpísal dňa  10.10.2022 



 

 

 

 


