
 

UZNESENIA 

 

z II.  zasadnutia  miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Košice -  Krásna zo dňa  19. decembra 2022 

___________________________________________________________________________ 

 

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.  S c h v a ľ u j e : 

 

11.      Program rokovania : 

 

1.Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie  

3.Kontrola plnenia uznesení 

4.Zásady poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov v MČ Košice-Krásna 

5.Návrh Dodatku č. 4  k zmluve o nájme so spoločnosťou Akzen BigBoard, a.s.  

6.Návrh na 2. úpravu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Krásna na rok 2022 

7.Pokyny pre užívateľov tlakovej kanalizácie v správe mestskej časti 

8.Zmena územného plánu-žiadateľ Ing. Lukáš Mrázko 

9.Prevzatie verejného osvetlenia v lokalite IBV Pri jazere 

10.Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 6883- žiadateľ rodina Fecková 

10/1.Projektová dokumentácia-združený cyklochodník 

11.Návrhy na verejné ocenenie  

12.Interpelácie  

13.Rôzne 

14.Záver 

Za overovateľov zápisnice určil starosta  Luciu Študencovú a Ing. Patrika Gordoňa   

 

12. Zásady poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov a dovoz stravy podľa 

predloženého návrhu s účinnosťou od 1.2.2023 

 

13.  zámer prenájmu pozemku p.č. 5054, k.ú. Krásna : 

-   za účelom osadenia reklamného zariadenia  

-   pre   spoločnosť  Akzent Bigboard, a.s., Ivánska cesta 2D,  821 04 Bratislava,  

    IČO:  44 540 957, DIČ: 202 273 5396, IČ DPH: SK2022735396 

-   s platnosťou od 1.1.2023  

14.  prenájom pozemku p.č. 5054, k.ú. Krásna : 

-   za účelom osadenia reklamného zariadenia  

-   pre   spoločnosť  Akzent Bigboard, a.s., Ivánska cesta 2D,  821 04 Bratislava,  

    IČO:  44 540 957, DIČ: 202 273 5396, IČ DPH: SK2022735396 

-   s platnosťou od 1.1.2023 

 



 

15. II. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Krásna na rok 2022 podľa   

predloženého návrhu 

 

16.  Pokyny pre užívateľov tlakovej kanalizácie v správe mestskej časti Košice-Krásna podľa  

predloženého návrhu s účinnosťou od 1.1.2023 

 

17.    Zmenu územného plánu HSA podľa prílohy „Štúdia zmeny ÚPN HSA Košice, Mestská 

        časť Košice – Krásna, Lokalita Berek – ulica Sajkov“, vypracovanej v auguste 2022, 

        PROJEX Ing. Arch. Legdanom Michalom, Masarykova č. 16, 080 01 Prešov, č. o. 1204  

        AA. Navrhované funkčné využitie plôch bude Mestské a nadmestské občianske  

        vybavenie, plochy budú slúžiť pre Záhradnícke centrum. 

 

18. 

• predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Príprava regionálnych projektov 

v mestskej časti Košice - Krásna“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-

2022-98, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným 

programom rozvoja obce 

• zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci  

• zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 702,50 Eur  

• zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.         

 

B.  B e r i e    n a   v e d o m i e :  

 

19. Kontrolu plnenia uznesení 

 

C.  V o l í : 

 

20. Návrhovú komisiu v zložení: František Jurčo - predseda                

Ing. František Klik, Mgr. Jarmila Matisová -  členovia 

 

 

D. odporúča 

 

21. mestu Košice predaj pozemku  vo vlastníctve mesta Košice  - p.č. 6883 o výmere 314 

m², druh : záhrada, parcela registra „C“, zapísanej na LV č. 1704, katastrálne územie 

Krásna v prospech  Dušana Fecka a Ivety Feckovej, Pri Hornáde 8, 040b 18 Košice-

Krásna 

 

22.  mestu Košice predaj  pozemku  vo vlastníctve mesta Košice  - p.č. 6884 o výmere 331 

m², druh : záhrada, parcela registra „C“, zapísanej na LV č. 1704, katastrálne územie 

Krásna v prospech  Dušana Fecka a Ivety Feckovej, Pri Hornáde 8, 040b 18 Košice-

Krásna 

 

 

 

 



E.  súhlasí  : 

 

23. S prevzatím verejného osvetlenia v lokalite IBV Pri jazere-Krásna nad Hornádom za 

podmienky doručenia podpísaného vyhlásenia medzi  spoločnosťami  URB Krásna 

s.r.o. a SPV Košice s.r.o., resp. ich nástupníckymi organizáciami o zriadení vecného 

bremena v prospech mestskej časti Košice-Krásna   

 

 

 

 

 

 

Za návrhovú komisiu : František Jurčo 

 

Zapísala                      : Marta Petrušová 

 

 

 

 

    Ing. Peter Tomko 

                     starosta 

                                                              podpísal dňa  28.12.2022 

 

 

 

 

 

 


