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Zápis 

z  XX.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice- Krásna  konaného dňa  5. októbra 2022 

 

 

Prítomní :        podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení : MUDr. Milan Maďar, Ing. Vladimír Saxa 

 

K bodu  1 :  Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania 

K bodu  2 :  Voľba návrhovej komisie  

Starosta privítal prítomných a otvoril rokovanie miestneho zastupiteľstva (ďalej MZ). Keďže 

sa jedná o posledné zasadnutie MZ v tomto volebnom období, na úvod zaznela štátna hymna, 

preto požiadal prítomných, aby na znak úcty vstali. Za neúčasť na rokovaní sa ospravedlnil 

poslanec MUDr. Milan Maďar a poslanec mesta a KSK Ing. Vladimír Saxa. Na základe 

prítomnosti 6 poslancov starosta konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Za 

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

 

❖ Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Ing. Ján Kubička 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí :   Ing. Peter Kubička – predseda,  Ing. Patrik Gordoň  a 

František Jurčo -  členovia. K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

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 volí  návrhovú komisiu v zložení : Ing. Peter Kubička 

– predseda,  Ing. Patrik Gordoň  a František Jurčo -  členovia.  

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo,  Ing. František Klik,   Ing. Peter 

Kubička 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

MZ predložil starosta nasledovný program rokovania, ktorý bol poslancom doručený aj 

v tlačenej a elektronickej forme: 

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 
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13. Návrh na udelenie ocenenia KSK 

14. Protokol o vykonaní prokurátorskej previerky 

15. Protest prokurátora proti VZN č. 2/2018 

16. Interpelácie  

17. Rôzne 

18. Záver 

 

Hlasovanie za predložený program: 

Za:  Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo,  Ing. František Klik,   Ing. Peter 

Kubička 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

❖ Do rokovacej miestnosti sa vrátil poslanec Ing. Ján Kubička 

 

Starosta požiadal prítomných poslancov, aby predložili svoje návrhy na zmenu programu. 

Ing. František Klik – predložil svoj pozmeňovací návrh k predloženému návrhu na úpravu 

rozpočtu ako doplňujúci materiál k bodu 8 a navrhol do programu doplniť bod 15/1 – Prístavba 

k Domu služieb Barón.  

Hlasovanie za doplnenie programu : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň,  Mária Hakeová, František Jurčo,   Ing. František Klik,  Ing. Ján 

Kubička, Ing. Peter  Kubička 

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 : 

 

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 
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Hlasovanie  za doplnený program : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň,  Mária Hakeová, František Jurčo,  Ing. František Klik, František Jurčo, 

Ing. Ján Kubička, Ing. Peter  Kubička 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Vzhľadom na prítomnosť obyvateľky pani Eliášovej navrhol starosta presunúť bod 17 – Rôzne 

na začiatok rokovania. 

Za túto zmenu hlasovali poslanci nasledovne  : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň,  Mária Hakeová,  Ing. František Klik,  Ing. Ján Kubička, Ing. Peter  

Kubička 

Proti : 0 

Zdržal sa : František Jurčo 

K bodu 17 : Rôzne 

Jolana Eliášová - chce vedieť ako sa pokračuje v plnení  dohody súvisiacej s oplotením . 

Ing. Peter Tomko, starosta a Ing. Patrik Ivanišin, prednosta – dohoda je dávno splnená, ihrisko 

je v zmysle dohody oplotené. 

Jolana Eliášová –   položila otázku kto sa stará o les nad záhradou- o údržbu, kosenie a pod. 

Úrodu jej spásajú srnky.  

Starosta -  táto lokalita je vo vlastníctve približne 60 vlastníkov. Odporúčal oplotiť si celý 

pozemok.  

 

K bodu  3: Kontrola plnenia uznesení 

Ing. František Klik – informoval, že v procese plnenia je uznesenie č. 292 – prenájom 

Oceľového domu a uznesenie č. 294 – umiestnenie bankomatu na Opátskej č. 18. Ostatné 

uznesenia 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,  Mária Hakeová, František Jurčo,   Ing. František Klik,  Ing. Ján 

Kubička, Ing. PeterKubička 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 4 : Správa veliteľa Mestskej polície – stanice Nad Jazerom  

Ing. Miroslav Fajčík, veliteľ MsP – stanice Nad jazerom– informoval o činnosti mestskej 

polície v MČ Košice-Krásna za obdobie od 17.6. do 30.9.2022 a predložil písomnú správu. MsP  

riešila 34  priestupkov- z toho 13 x na úseku cestnej premávky, 4x porušenie VZN, 5x na úseku 

verejného poriadku, 12 x porušenie iných zákonov. Za uvedené obdobie boli nájdené 3 osoby 

v pátraní. Celkovo bolo vykonaných 205 rôznych kontrolných plánovaných úloh – čistota pri 

kontajneri  na ul. 1. mája, altánok za MÚ, dodržiavanie verejného poriadku a čistoty, kontrola 

konzumácie alkoholu na verejných priestranstvách, kontrola cintorína, školy a detských ihrísk. 

V sledovanom období bolo na MsP nahlásených 45 oznamov- stacionárna doprava, opustené 

a uhynuté zvieratá, rušenie nočného kľudu,  konanie asociálov a bezdomovcov. Príslušníci MsP 
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zabezpečovali verejný poriadok pri podujatiach Deň Krásnej a Rozlúčka s letom. Podrobnejšie 

informácie sú uvedené v písomnej správe.  

Rozprava: 

Prednosta – MČ pripravuje zmenu organizácie dopravy na Rehoľnej ulici. V tejto súvislosti 

žiada MsP o asistenciu po zavedení zmeny. 

Ing. Miroslav Fajčík – zabezpečenie a koordináciu dopravy má v kompetencii štátna polícia- 

odporúča teda kontaktovať ich. 

Ing. Gabriela Šimonovičová, hlavná kontrolórka – prebieha kontrola dodržiavania rýchlosti na 

Prašnej ulici tak, ako to bolo navrhnuté pred časom?  

Ing. Miroslav Fajčík – MsP mala v zmysle návrhu merať rýchlosť, resp. umiestniť stacionárny 

merač na vytypovaných uliciach, nie len na Prašnej. Tieto kontroly boli vykonané.  

Prednosta –navrhuje aj kontrolu merania rýchlosti na Minskej ulici, kadiaľ teraz premávajú aj 

vozidlá pre výstavbu R-2. V budúcnosti by uvítal systémovú zmenu pri riešení rôznych 

hlásení ako napr. keď sme nahlásili zloženie odpadového dreva  na Vyšnom dvore, kedy nám 

prišlo cca po 2 mesiacoch oznámenie z MsP, že prípad postúpili  ďalej.  Takéto riešenie je 

neefektívne. Páchateľ by mal byť hneď pokutovaný. 

Ing. Miroslav Fajčík – MsP má určené postupy, ktoré musí dodržiavať. K tomuto 

konkrétnemu prípadu sa môže vyjadriť, keď si preverí skutočný postup a podá informáciu na 

ďalšom zasadnutí.  Pokiaľ sa zistí páchateľ, môže byť pokutovaný aj po čase.  

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,  Mária Hakeová, František Jurčo,   Ing. František Klik,  Ing. Ján 

Kubička,  Ing. Peter Kubička 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 5 :  Správa o činnosti poslanca mestského zastupiteľstva 

K bodu 6 :  Správa o činnosti poslanca Košického samosprávneho kraja 

Pre neprítomnosť poslanca sa o týchto bodoch nerokovalo.  

 

K bodu 7 :  Správa o činnosti starostu mestskej časti 

Ing. Peter Tomko – starosta  informoval o svojej činnosti  a stretnutiach za obdobie od 

21.6.2022 do 18.9.2022 : 

- Účasť na stretnutí starostov východného Slovenska 

- Rokovanie s predsedom a podpredsedom na VÚC p. Rastislavom Trnkom a  p. 

Danielom Rusnákom 

- Stretnutie s primátorom a námestníčkou mesta Košice p. Jaroslavom Polačekom a p. 

Luciou Gurbaľovou 

- Otvorenie a podpora futbalového turnaja o Pohár starostu Mestskej časti Košice 

Krásna 

- Rokovanie so zástupcami spoločnosti Kosit o osadení zberných nádob na použitý olej 

- Rokovania správnej rady Kaštieľa Krásna 

- Účasť na ukončení školského roka  ZŠ s MŠ sv.  Marka Križina v Krásnej 

- Príprava, priebeh a uvítanie hostí v rámci Dňa Krásnej 

- Účasť na kontrolnom dni v pri výstavbe Centra komunitných služieb v Krásnej 
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- Rokovanie s ÚHA  (útvar hlavného architekta) a  riaditeľom magistrátu ohľadom 

projektov osvetlenia, parkoviska, Rehoľnej ulice a Domu Nádeje.   

- Pracovné stretnutie EUROVIA-R2 ohľadom neznámych inžinierskych sietí 

- Stretnutie s náčelníkom mestskej polície 

- Podpora športového podujatia Spoznaj behom Košice 2022- Krásna- Projekt Active 

life v spolupráci s Kaštieľom Krásna 

- Stretnutie s arcibiskupom a biskupom o projekte na Rehoľnej ulici, predstavenie 

ďalších prác na školských budovách a areálu školy 

- Otvorenie nového školského roka a účasť na oslavách 30. výročia založenia ZŠ 

- ZMOS 33 snem  v Senci 

- HM Teplárenská Holding – podpis „MEMORANDA vo veci spolupráce v oblasti 

využitia energetického potenciálu geotermálnych vrtov v lokalite Ďurkov pre potreby 

zásobovania teplom Mesta Košice". 

Rozprava: 

Ing. Peter Kubička – o čom bolo rokovanie ZMOS-u? 

Starosta -  vystúpil na ňom p. Heger a p. Kolár ohľadom energetickej krízy na Slovensku. V 

súvislosti s výstavbou R-2  bolo stretnutie ohľadom premostenia. Pokiaľ sa nedohodnú, bude 

musieť byť cesta na Polianku uzavretá. Riešilo sa premostenie potoka na rozmedzí katastra 

Krásnej a Polianky. Smerom na Hutku bude mimoúrovňová križovatka. 

Starosta doplnil informáciu, že pre stavebníka R-2 bolo dané povolenie na vjazd do obytnej 

zóny na  Pollovu ulicu cca na 2 týždne – potrebovali premiestniť súpravy pre vrty  na 

umiestnenie pilotov cez Hornád.  

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,  Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik,  Ing. Ján 

Kubička, Ing. Peter Kubička 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 8 :  Návrh na 1. úpravu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Krásna 

na rok 2022 

Ing. Peter Tomko –  návrh úpravy rozpočtu bol zverejnený na webe a úradnej tabuli. Takisto 

bol prerokovaný na zasadnutiach miestnej rad ( ďalej MR) a finančnej komisie (ďalej FK), ktoré 

odporúčajú MZ predložený návrh schváliť.  

Rozprava: 

Ing. František Klik – popísal svoj poslanecký návrh zmeny rozpočtu :  

- V príjmoch : - Položka „Rezervný fond“ – pôvodný návrh bol 93 500, pozmeňujúci 

návrh 45 000 € 

- Vo výdavkoch:  

Položka  „Údržba  prevádzkových strojov a zariadení“- zmena z 500 na 2000 € 

Položka  „Deň Krásnej“ – zmena z 21 032 na 22 032 € 

Položka  „Všeobecné služby“ – zmena z 5 000 na 9 000 € 

Položka  „Verejné osvetlenie, varovný systém“ – zmena z 277 319 na 222 319 € 

Položka  „Rekonštrukcia Domu nádeje“- zmena zo 48 000 na 65 000 € 

Položka  „Rekonštrukcia a výstavba chodníkov“ – zmena zo 48 000 na 31 000 €, 

t.j. celková zmena vo výdavkoch je – 48 500 €.  
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Ing. Patrik Gordoň – aké sú dôvody na  navýšenie položky na rekonštrukciu Domu nádeje ? 

Prednosta – je to navýšenie na tento rok. Celková hodnota projektu je cca 300 000 €. Do 2 

týždňov by sme mali mať stavebné povolenie, takže predpokladáme, že tohto roku stihneme 

urobiť viac, ako sme pôvodne plánovali. Začalo by sa s rekonštrukciou technickej časti 

zázemia- toaliet, okien.  

Doplnil informáciu k zmene rozpočtu- položka „Verejné osvetlenie“ sa znížila preto, že sa 

podarilo získať  97 000 dotáciu z mesta na etapu, ktorá bola zrealizovaná pred rokom, 

vyfakturovaná tohto roku – týka sa to rekonštrukcie  osvetlenia ulíc, po ktorých premáva MHD. 

Mohli by sme získať ešte na budúci rok na ulice, kde prebieha rekonštrukcia VO toho času- 

Adamova, Lackova, K majeru, Minská Opátska, Žiacka- práce budú ukončené a vyfakturované 

až budúci rok. 

Položka „Rekonštrukcia a výstavba chodníkov“ sa týka dobudovania chodníka na Minskej ul.  

s priechodom pre chodcov na Ukrajinskú ulicu,  zároveň sa urobí odvodnenie tohto úseku.  

Starosta – doplnil, že dotácia 97 000 by mal byť poukázaná na účet v priebehu 2 týždňov.  MČ 

požiadala aj o dotáciu z VÚC, do konca týždňa by sme mali vedieť výsledok. 

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 prvú úpravu programového rozpočtu 

mestskej časti Košice-Krásna na rok 2022 podľa predloženého návrhu so zapracovaním 

pozmeňovacieho poslaneckého návrhu Ing. Františka Klika. 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň,  Mária Hakeová, František Jurčo,   Ing. František Klik,  Ing. Ján 

Kubička, Ing. Peter Kubička 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 9 :  Výročná správa mestskej časti Košice- Krásna za rok 2021 

Starosta – výročná správa bola takisto zverejnená na stránke MČ a doručená poslancom 

v materiáloch na rokovanie MZ  

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 výročnú správu  

mestskej časti Košice-Krásna za rok 2021 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň,  Mária Hakeová, František Jurčo,   Ing. František Klik,  Ing. Ján 

Kubička, Ing. Peter Kubička 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 10 :  Plán kontrolnej  činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Krásna 

na 2. polrok  2022 

Ing. Gabriela Šimonovičová, hlavná kontrolórka – plán je zostavený v súlade s príslušnými 

zákonmi. Bude pozostávať z hlavnej kontrolnej činnosti a ostatných kontrol, ako aj z prípravy 

a tvorby koncepčných a metodických materiálov- týka sa to stanoviska k návrhu viacročného 

rozpočtu na roky 2022-2023. Hlavné kontroly budú pozostávať z kontroly hospodárenia, 

kontroly plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na 
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odstránenie príčin ich vzniku, kontroly dodržiavania VZN a interných predpisov MČ pri 

vybavovaní sťažností, kontroly dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom. Medzi ostatné 

kontroly patrí kontrola na základe uznesení MZ a kontroly vykonané z vlastného podnetu, 

príp. podnetov iných osôb. 

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 plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky mestskej časti Košice-Krásna na 2. polrok 2022 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň,  Mária Hakeová, František Jurčo,   Ing. František Klik,  Ing. Ján 

Kubička, Ing. Peter Kubička 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

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

Starosta – jedná sa o pozemky nachádzajúce sa v areáli školy. Pokiaľ chceme realizovať 

zamýšľané projekty, je potrebné ich vysporiadať. Vlastníkmi sú rodiny : Škraková, Petrušová-

Vargová, Nagyová. Predbežné rokovania už prebehli. Niektorí vlastníci súhlasia, s niektorými 

je potrebné ešte rokovať – za dodržania vopred stanovených podmienok, by bola možná 

dohoda.  Predložený je zámer kúpy. Navrhol hlasovať za každý pozemok jednotlivo. 

Prednosta – doplnil informáciu, že kúpa pozemku od Škrakových je už zahrnutá aj 

v schválenej úprave rozpočtu. 

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 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.  

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň,  Mária Hakeová, František Jurčo,   Ing. František Klik,  Ing. Ján 

Kubička, Ing. Peter Kubička 

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 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.  
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Všeobecná hodnota nehnuteľnosti za účelom vyčíslenia ceny pozemku bude stanovená 

Znaleckým posudkom, ktorý vypracuje odborne spôsobilý znalec, po dojednaní podmienok 

odkupu s vlastníkmi pozemku.  

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň,  Mária Hakeová, František Jurčo,   Ing. František Klik,  Ing. Ján 

Kubička, Ing. Peter Kubička 

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 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.  

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň,  Mária Hakeová, František Jurčo,   Ing. František Klik,  Ing. Ján 

Kubička, Ing. Peter Kubička 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 12 :  Zámer prenájmu pozemku – p.č. 5002 

Starosta – jedná sa o pozemok pod zastávkou MHD pri kostole, ktorý je vo vlastníctve 

rímskokatolíckej cirkvi. Výmera je 13,63 m². Bola stanovená hodnota 100,- €/ m², nájom je 

10 % z ceny pozemku. Po dohode s farským úradom sa urobila zmluva o prenájme na dobu 

neurčitú, nájomné bude 136 €/ rok a uhradí sa na desať rokov. 

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 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“. 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň,  Mária Hakeová, František Jurčo,   Ing. František Klik,  Ing. Ján 

Kubička, Ing. Peter Kubička 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
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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  

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“. 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň,  Mária Hakeová, František Jurčo,   Ing. František Klik,  Ing. Ján 

Kubička, Ing. Peter Kubička 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

K bodu 13 :  Návrh na udelenie ceny KSK 

Starosta – ceny KSK sa udeľujú každoročne. O tomto bode bolo rokované aj na zasadnutí MR 

a FK, ktoré navrhli opätovne bývalého kňaza krasňanskej farnosti pána Juraja Semivana.  

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 návrh na udelenie ocenenia Košického 

samosprávneho kraja „Čestné občianstvo  Košického samosprávneho kraja“ pre ThDr. Juraja 

Semivana, PhD. 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová,   František Jurčo,   Ing. František Klik,  Ing. Ján 

Kubička, Ing. Peter Kubička 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

K bodu 14 : Protokol o vykonaní prokurátorskej previerky 

Starosta – v MČ bola vykonaná prokurátorská previerka ohľadom VZN č. 2/2018. 

V protokole prokurátor konštatuje, že MČ nemala kompetencie na prijatie uvedeného VZN, 

keďže mesto Košice v štatúte nedelegovalo na MČ oprávnenie upraviť formou VZN oblasť 

ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov. 

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 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 
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Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová,  František Jurčo,   Ing. František Klik,  Ing. Ján 

Kubička, Ing. Peter Kubička 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 15 :Protest prokurátora proti VZN č. 2/2018 

Starosta – na základe prokurátorskej previerky bol na MÚ doručený protest prokurátora, ktorým 

prokurátor navrhuje napadnuté VZN č. 2/2018 bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní 

od doručenia protestu prokurátora , zrušiť ako nezákonné. 

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  

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 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň,  Mária Hakeová, František Jurčo,   Ing. František Klik,  Ing. Ján 

Kubička, Ing. Peter Kubička 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 15/1 :  Prístavba k Domu služieb Barón 

Ing. František Klik – ako predkladateľ bodu  uviedol, že sa jedná o priestory bistra Včielka-

spoločnosť Ingeland. . K budove domu služieb bola zrealizovaná prístavba.  Podľa prvotnej 

žiadosti z roku 2019  to mala byť demontovateľná prístavba, v tomto zmysle bol predložený 

aj návrh, ktorý MZ vzalo na vedomie. Ingelnad dodatočne predložil neúplnú dokumentáciu za 

účelom dodatočného povolenia a kolaudácie pre zlegalizovanie prístavby.. Stavba je pevná 

s pevným základom, teda nespĺňa nami schválené náležitosti , sú tam vážne  porušenia  

dohody medzi MČ  a firmou Ingeland. Všetky postupy a projektová dokumentácia boli 

prehodnotené aj stavebnou komisiu.  

Starosta – o tejto téme sa rokovalo v miestnej rade. Uznesením z roku 2019 MZ vzalo na 

vedomie informáciu o zámere výstavby prístrešku pri objekte „Dom služieb- Barón“ o výmere 

125 m². 

Ing. František Klik – pripomenul, že nájomné zmluvy  na prenájom priestorov v dome služieb 

sú uzatvorené do r. 2025 z dôvodu, že MČ zvažuje komplexné riešenie domu služieb- 

rekonštrukciu a pod. 

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 nesúhlasí s realizáciou stavby „ Prístavba k budove 

domu služieb v Krásnej“ investorom INGELAND, s.r.o., Opátska 13, podľa projektovej 
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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 

Hlasovanie : 

Za:  Ing. Patrik Gordoň,  Mária Hakeová, František Jurčo,   Ing. František Klik,  Ing. Ján 

Kubička, Ing. Peter Kubička 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

K bodu 16 : Interpelácie 

Poslanci nepredložili žiadne interpelácie. 

K bodu 18 : Záver 

Starosta sa poďakoval poslancom a spolupracovníkom za podporu, spoluprácu a za vykonanú 

prácu v uplynulom volebnom období a ukončil rokovanie. 

 

 

Košice- Krásna,  12.10.2022 

 

 

Zapísala :  Marta Petrušová 

 

 

 

Overovatelia :  Ing. Ján Kubička 

 

     Ing. František Klik 

 

 

 

Ing. Peter Tomko, starosta 

  

 

 


