
 

Zápis  

z ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

                   mestskej časti Košice- Krásna  konaného dňa  16. novembra 2022 

 

 

 

Prítomní :       podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnený :  ----------- 

       

Ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva ( ďalej MZ) bolo rozdelené na dve 

časti : slávnostnú a pracovnú. Slávnostná časť pozostávala z bodov :  

1.   Otvorenie 

2.   Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy 

3.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu 

4.   Zloženie sľubu novozvolených poslancov miestneho zastupiteľstva 

5.   Príhovor novozvoleného starostu 

 

Rokovanie MZ otvoril a viedol starosta a zároveň novozvolený starosta Ing. Peter 

Tomko. Privítal prítomných a vyzval predsedu miestnej volebnej komisie Jozefa Martináska, 

aby predniesol správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy. Správa tvorí súčasť 

materiálov na rokovanie MZ. Na základe výsledkov volieb sa starostom MČ Košice-Krásna 

stal Ing. Peter Tomko. Za poslancov MZ boli zvolení :Patrik Gordoň, František Jurčo,  Ing. 

František Klik, Ing. Ján Kubička, Ing. Peter Kubička, Mgr. Jarmila Matisová, Lucia 

Študencová. Zástupcom mestskej časti v mestskom zastupiteľstve sa stal Ing. Vladimír Saxa.  

V súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. § 13 ods. 2  zložil novozvolený starosta Ing. Peter 

Tomko zákonom predpísaný sľub starostu, ktorý potvrdil vlastnoručným podpisom a prevzatím 

osvedčenia o zvolení z rúk  predsedu miestnej volebnej komisie.  Od doterajšej najstaršej 

poslankyne Márie Hakeovej  prevzal talár, insígnie starostu  a vlajku MČ a tým sa oficiálne ujal 

funkcie starostu MČ Košice-Krásna vo volebnom období 2022-2026. 

Nasledoval akt zloženia sľubu novozvolených poslancov. Za poslancov prečítala 

zákonom predpísaný sľub Mgr. Jarmila Matisová, ktorý každý z novozvolených poslancov 

potvrdil slovom „sľubujem“, vlastnoručným podpisom písomného znenia sľubu a prevzatím 

osvedčenia o zvolení za poslanca MZ od predsedu miestnej volebnej komisie. Tým sa 

novozvolení poslanci  ujali svojej funkcie. 

Príhovorom starostu bola slávnostná časť rokovania MZ ukončená a rokovanie 

pokračovalo pracovnou časťou s nasledovným programom : 

6.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

7.   Voľba členov návrhovej komisie, schválenie  programu ustanovujúceho zasadnutia   

   miestneho zastupiteľstva 

8.   Správa mandátovej komisie o overení mandátov starostu mestskej časti a poslancov 

  miestneho zastupiteľstva 

9.   Voľba členov mandátovej a volebnej komisie  

10.  Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

11.  Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva  k oprávneniu zvolávať a viesť       

  zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

12.  Návrh na zriadenie miestnej rady a voľba jej členov 

13.  Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov 

14.  Určenie platu starostu mestskej časti 

 15.   Záver 



K bodu 6 : Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta určil  za zapisovateľa Martu Petrušovú a za overovateľov zápisnice Ing. Petra Kubička 

a Mgr. Jarmilu Matisovú. 

 

K bodu 7 : Voľba členov návrhovej komisie, schválenie  programu ustanovujúceho 

zasadnutia  miestneho zastupiteľstva 

Starosta navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení :Ing. Patrik Gordoň- predseda, 

František Jurčo a Ing. František Klik -členovia. 

Program rokovania bol zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke MČ. Vyzval prítomných, 

aby predložili pozmeňovacie návrhy k predloženému programu. K programu neboli vznesené 

žiadne pripomienky ani pozmeňovacie návrhy. 

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. Patrik Gordoň- 

predseda, František Jurčo a Ing. František Klik -členovia. 

Hlasovanie : 

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

       Kubička, Mgr. Jarmila Matisová, Lucia Študencová 

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 : 

Slávnostná časť :  

1.   Otvorenie 

2.   Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy 

3.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu 

4.   Zloženie sľubu novozvolených poslancov miestneho zastupiteľstva 

5.   Príhovor novozvoleného starostu 

 

Pracovná  časť:  

6.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

7.   Voľba členov návrhovej komisie, schválenie  programu ustanovujúceho zasadnutia   

   miestneho zastupiteľstva 

8.   Správa mandátovej komisie o overení mandátov starostu mestskej časti a poslancov 

  miestneho zastupiteľstva 

9.   Voľba členov mandátovej a volebnej komisie  

10.  Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

11.  Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva  k oprávneniu zvolávať a viesť       

  zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

12.  Návrh na zriadenie miestnej rady a voľba jej členov 

13.  Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov 

14.  Určenie platu starostu mestskej časti 

 15.   Záver 

 

 



 

 

Hlasovanie : 

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

       Kubička, Mgr. Jarmila Matisová, Lucia Študencová 

Proti : 0 

Zdržal sa: 0 
  

K bodu 8: Správa mandátovej komisie o overení mandátov starostu mestskej časti 

a poslancov miestneho zastupiteľstva 

Mandátová komisia MZ pracovala vo volebnom období 2018-2022 v zložení : Ing. Patrik 

Gordoň-predseda, Mária Hakeová, Ing. Ján Kubička-členovia. Správa mandátovej komisie 

podáva  informáciu o výsledkoch volieb a tvorí súčasť  materiálov na rokovanie MZ. 

Mandátová komisia konštatuje, že novozvolený starosta a poslanci zložili zákonom prepísaný 

sľub bez výhrad a tým sa ujali svojej funkcie. Mandátová komisia v závere správy odporúča 

MZ zobrať výsledky volieb na vedomie. Na základe uvedeného starosta Ing. Peter Tomko 

predložil MZ nasledovný 

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) berie na vedomie 

- informáciu predsedu miestnej volebnej komisie v mestskej časti Košice-Krásna o   výsledku 

volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Košice-Krásna  konaných dňa 29.10.2022 

- správu mandátovej komisie MZ o overení výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí 

a  platnosti zloženia zákonom predpísaného sľubu starostu mestskej časti Košice-Krásna  

a poslancov miestneho zastupiteľstva 

 

b) konštatuje na základe overenia mandátovej komisie, že :  

1. novozvolený starosta mestskej časti Košice-Krásna Ing. Peter Tomko   

2. novozvolení poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice- Krásna  : 

Ing. Patrik Gordoň,  František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, Ing. Peter 

Kubička, Mgr. Jarmila Matisová, Lucia Študencová 

       zložili zákonom predpísaný sľub bez výhrad a tým sa ujali svojej funkcie 

Hlasovanie : 

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

       Kubička, Mgr. Jarmila Matisová, Lucia Študencová 

Proti : 0 

Zdržal sa: 0 
 

K bodu  9: Voľba členov mandátovej a volebnej komisie 

Do mandátovej komisie na volebné obdobie 2022- 2026 boli navrhnutí ako predseda -  Ing. 

Patrik Gordoň, členovia  -  Lucia Študencová, Ing. Peter Kubička. 

Do volebnej komisie  na volebné obdobie 2022- 2026 boli navrhnutí :predseda  - Mgr. Jarmila 

Matisová, členovia  - Ing. Ján Kubička, František Jurčo. K predloženému návrhu neboli 

predložené 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 

a)  mandátovú  komisiu na volebné obdobie 2022- 2026 v zložení : 

     predseda -  Ing. Patrik Gordoň 

     členovia  -  Lucia Študencová, Ing. Peter Kubička 

b) volebnú komisiu na volebné obdobie 2022- 2026 v zložení : 

     predseda  - Mgr. Jarmila Matisová 

     členovia  - Ing. Ján Kubička, František Jurčo 

Hlasovanie : 

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

       Kubička, Mgr. Jarmila Matisová, Lucia Študencová 

Proti : 0 

Zdržal sa: 0 
  

K bodu 10 : Oznámenie starostu o  poverení poslanca zastupovaním starostu. 

Starosta v zmysle §13b zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poveruje svojim 

zastupovaním poslanca Ing. Františka Klika. 

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 oznámenie starostu o poverení 

poslanca Ing. Františka Klika  zastupovaním starostu  v zmysle § 13b zákona č.369/1990  Zb. 

o obecnom zriadení s účinnosťou od 16.11.2022 

Hlasovanie : 

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

       Kubička, Mgr. Jarmila Matisová, Lucia Študencová 

Proti : 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 11 : Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva k oprávneniu zvolávať a viesť  

zasadnutia  miestneho zastupiteľstva 

Starosta navrhol, aby zvolávaním a vedením rokovaní MZ bola poverená poslankyňa Mgr. 

Jarmila Matisová. 

Bez rozpravy. 

Návrh na uznesenie 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice - Krásna v zmysle zákona NR SR číslo 479/201 

Z. z. o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice poveruje poslankyňu Mgr. Jarmilu Matisovú  

zvolávaním a vedením zasadnutí miestneho zastupiteľstva v prípadoch podľa  § 12 ods. 2  prvá 

veta,  ods. 3  tretia veta , ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta  zákona SNR č. 369/1990  Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Bez rozpravy. 

Hlasovanie : 

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

       Kubička, Mgr. Jarmila Matisová, Lucia Študencová 

Proti : 0 

Zdržal sa: 0 
  



K bodu 12 : Návrh na zriadenie miestnej rady a voľba jej členov  

Návrh na uznesenie 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice - Krásna v zmysle zákona NR SR číslo 479/201 

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)  zriaďuje  

miestnu radu na volebné obdobie 2022-2026 v počte 3 členov 

b)  volí 

   členov Miestnej rady :  Ing. František Klik 

     František Jurčo 

     Ing. Patrik Gordoň  

 

Bez rozpravy. 

Hlasovanie : 

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

       Kubička, Mgr. Jarmila Matisová, Lucia Študencová 

Proti : 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 13 : Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich predsedov a 

členov 

Návrh na uznesenie 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice - Krásna v zmysle zákona NR SR číslo 479/201 

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)  zriaďuje   : 

komisiu financií a správy majetku 

komisiu výstavby, životného prostredia a dopravy 

komisiu na ochranu verejného záujmu 

komisiu verejného poriadku 

komisiu sociálnych vecí, rodiny a zdravia 

komisiu pre kultúru a šport 

komisiu školstva, médií a vzdelávania 

 

      b)  volí  : 

-predsedu komisie financií a správy majetku   : Ing. Ján Kubička 

                                   členovia : Mgr. Jarmila Matisová, Lucia Študencová 

-predsedu komisie výstavby, životného prostredia a dopravy : Ing. František Klik 

   členovia : František Jurčo, Mgr. Jarmila Matisová, Ing. Patrik Gordoň 

-predsedu komisie komisiu na ochranu verejného záujmu : Ing. Peter Kubička 

   členovia : Mgr. Jarmila Matisová, Lucia Študencová  

-predsedu komisie verejného poriadku  : František Jurčo 

   členovia : Ing. Peter Kubička 

-predsedu komisie sociálnych vecí, rodiny a zdravia: Mgr. Jarmila Matisová 

   členovia : Ing. Peter Kubička, Lucia Študencová 

-predsedu komisie pre kultúru a šport : Lucia Študencová 

členovia : Ing. Patrik Gordoň, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. 

Ján Kubička, Ing. Peter Kubička, Mgr. Jarmila Matisová 

-predsedu komisie školstva, médií a vzdelávania : Ing. Patrik Gordoň 

   členovia : Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička 



 

Bez rozpravy. 

Hlasovanie : 

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

       Kubička, Mgr. Jarmila Matisová, Lucia Študencová 

Proti : 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 14 : Určenie platu starostu mestskej časti 

Ing. František Klik, predkladateľ – plat starostu upravuje zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov. Keďže starosta pokračuje vo svojej činnosti aj 

ďalšie volebné obdobie a jeho výsledky sú hodnotené pozitívne,  navrhuje navýšenie 

tabuľkového platu o 20 % v zmysle predloženého návrhu uznesenia. 

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 určuje v súlade so zákonom č. 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov starostovi plat stanovený v súlade s § 3, ods. 1 a § 4, ods.1 , ktorý sa na 

základe § 4, ods.2 rozhodnutím Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Krásna 

navyšuje o  20 % 

Hlasovanie : 

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

        Kubička, Mgr. Jarmila Matisová, Lucia Študencová 

Proti : 0 

Zdržal sa: 0 

K bodu 15 : Záver 

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť  a  zasadnutie MZ ukončil. 

 

 

Košice- Krásna  25.11.2022 

 

 

Zapísala : Marta Petrušová  

 

 

 

Overovatelia : Ing. Peter Kubička 

 

     Mgr. Jarmila Matisová 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Tomko, starosta 



  

 


