
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna 

  

Zápis 

zo zasadnutia komisie pre kultúru a šport konanej dňa 30.11.2022 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Košické Vianoce 2022 termín 15.12.2022 o 17:00 hod na Hlavnej ulici v Košiciach 

3. Krasňanské Vianoce termín 17.12.2022 o 16:00 

4. Mikuláš 2022 

5. Silvester 2022 Punč a ohňostroj 

6. Ples – termín 4.2.2022 

7. Záver 

 

K bodu 1:   

Rokovanie viedol starosta Peter Tomko.  

 

K bodu 2: 

-autobus je zabezpečený – Oberle – v cene 150 eur, čas odchodu 15:45hod parkovisko pred 

Kaštieľom 

-program na Hlavnej ulici začína o 17:00 hod pod názvom Vianočný darček z Krásnej 

-program zabezpečí Silvia. Predbežne  

1. dievčatá donesú darček a zaspievajú 

2. vystúpi škola 

3. škôlka 

4. Krásňanka spolu s Lampášikom  

5. Na konci prídu všetci na pôdium 

MČ zabezpečí pre deti balíčky, pre cca 30 detí a pre Krásňanku občerstvenie 

Bližšie informácie podá Silvia Sladiková 

 



K bodu 3: 

Vývoz stánku zabezpečí MČ po 5.12.2022 na tradičné miesto 

Remeselné výrobky môžu byť prezentované pred Kaštieľ od 15:00hod – zodpovedný: Silvia 

Sladiková  

Program  začne o 16:00, bude rovnaký, ako na Hlavnej, len škôlka rozšíri program do 15 min.,  

Starosta osloví Zbor anjelov z Barce na vystúpenie na cca 15. min 

Kaštieľ bude k dispozícii len pre účinkujúcich  

 

K bodu 4:  

Dohodlo sa, že Mikuláš bude v kostole po sv. omši 6.12.2022. Plagát má vyrobený Mária 

Hotváthová.  

Zverejniť ho 1.12.2022 na nástenkách, Facebooku a stránke MČ. 

Obsah balíčkov je nakúpený 

MČ zabezpečí prútené koše v počte 3, kostým pre Mikuláša a krídla pre anjelov 6.12. poobede 

Darčeky donesú do oratória Lucia Študencová a Mária Horváthová 

Mikuláš- prednosta, anjeli Lea Študencová, Patrícia Gordoňová, Veronika Vargová 

 

K bodu 5: 

Starosta informoval, že ohňostroj stojí cca 2500 eur. Je potrebné upraviť rozpočet a vyčleniť 

financie. 

 

K bodu 6:  

František Klik poslal informáciu ohľadom hudby na ples HS RoxoR 

 Cena za ples je 830 EUR do 4. hodiny rána. Každá hodina naviac je 50 eur navyše. Pri záväznej 

rezervácii je potrebné podpísať objednávku a zaplatiť rezervačný poplatok vo výške 200 eur 

buď online alebo sa vieme stretnúť aj osobne.  

Je potrebné sa vyjadriť do 5.12.2022.  
P. Petrušová osloví Tanečný súbor Suprémo, s ponukou vystúpiť na plese.  
Je potrebné dohodnúť cenu s reštauráciou Rubín, aby sa mohla nastaviť cena vstupenky. 
Zodpovední: Študencová, Klik, Kubička  
Tombola na ples- osloviť darcov. Zodpovední: všetci členovia kultúrnej komisie 
 
 
V Košiciach, 30.11.2022                                                            Zapísal: Peter Tomko 



 

 


