UZNESENIA
z X. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Krásna zo dňa 26. augusta 2020
___________________________________________________________________________
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. S c h v a ľ u j e :
150.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Program rokovania :
Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Správa veliteľa Mestskej polície – stanice Nad Jazerom
Správa o činnosti poslanca mestského zastupiteľstva
Správa o činnosti poslanca Košického samosprávneho kraja
Správa o činnosti starostu mestskej časti
Návrh VZN č. 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska Mestskej časti Košice-Krásna
Návrh na 1. úpravu programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2020
Výpožička objektu ZŠ s MŠ sv. Marka Križina– hlavný pavilón
Informácia o rekonštrukcii hlavného pavilónu ZŠ s MŠ sv. Marka Križina- školská
kuchyňa
12. Kúpa pozemku- p.č. 900/500 na ul. Ukrajinská, Minská
13. Zmena územného plánu v lokalite IBV Pri mlyne- p.č. 1646/149
14. Zmena funkčného využitia parciel- žiadosť p. Terézie Eperješiovej
15. Uzatvorenie zmluvy s FC Košice, a.s. , Evotec s.r.o., ANTIK Telecom s.r.o.,
NUBIUM, s.r.o.
16. Návrh na ocenenie cenou KSK
17. Zasadnutie komisie sociálnych vecí, rodiny a zdravia - schválenie žiadostí
o jednorazový finančný príspevok
18. Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu- informácia
19. Zasadnutie komisie výstavby, ŽP a dopravy – informácia
19/1 Dotácia z rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna pre farnosť v Krásnej
20. Interpelácie
21. Rôzne
22. Záver

Za overovateľov zápisnice určuje starosta Máriu Hakeovú a Františka Jurča.
151.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska Mestskej
časti Košice-Krásna podľa predloženého návrhu so zapracovanými pripomienkami.

152.

Prvú úpravu programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2020 podľa
predloženého návrhu

153.

Vyňatie časti predmetu nájmu - hlavného pavilónu- pavilón 7- administratívna budova
ZŠ s MŠ sv. Marka Križina v Krásnej nachádzajúceho sa na p.č. 5046, registra C, LV
1204 a následné uzatvorenie zmluvy o výpožičke.

154.

Zámer kúpy parcely číslo 900/505 registra „E“KN, druh orná pôda vo výmere 250 m2,
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Krásna, podľa LV 1152 v súkromnom
vlastníctve 11-tich podielových vlastníkov.
Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená Znaleckým posudkom č. 22/2020 zo dňa
24.06.2020, vyhotovená znalcom Ing. Hudákom Jozefom, MPH. Cena na odkúpenie
parcely vyplývajúca z uvedeného posudku bude 37,29 EUR za m2. Celková výmera
odkupovanej parcely predstavuje 250 m2. V prípade nedohody so všetkými podielovými
vlastníkmi, odkúpenie časti uvedenej parcely vo výmere minimálne 125,10 m² v
totožnej jednotkovej cene.

155.

Kúpu parcely číslo 900/505 registra „E“KN, druh orná pôda vo výmere 250 m2,
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Krásna, podľa LV 1152 v súkromnom
vlastníctve 11-tich podielových vlastníkov.
Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená Znaleckým posudkom č. 22/2020 zo dňa
24.06.2020, vyhotovená znalcom Ing. Hudákom Jozefom, MPH. Cena na odkúpenie
parcely vyplývajúca z uvedeného posudku bude 37,29 EUR za m2. Celková výmera
odkupovanej parcely predstavuje 250 m2. V prípade nedohody so všetkými podielovými
vlastníkmi, odkúpenie časti uvedenej parcely vo výmere minimálne 125,10 m² v
totožnej jednotkovej cene.

156.

Zmenu územného plánu zóny Krásna nad Hornádom– p.č. 1646/149 registra C, LV2287
- nachádzajúcej sa v lokalite IBV Pri mlyne na: parcely určené na bytovú výstavbu

157.
-

Zmenu funkčného využitia parciel v územnom pláne zóny Krásna nad Hornádom :
parcela č. 10701 registra C, LV 8034
parcela č. 10702 registra C , LV 6494
parcela č. 10703 registra C, LV 6768
parcela č. 10704 registra C, LV 6877
parcela č. 10700 registra C, LV 7603
parcela č. 10699 registra C, LV 7548
parcela č. 10698 registra C, LV 6839
na funkciu „ obytné plochy málopodlažnej zástavby-návrh“

158.

Uzatvorenie nájomnej zmluvy o prenájme futbalového ihriska, multifunkčného ihriska
a pridruženej infraštruktúry v areáli futbalového štadióna Košice-Krásna pre :
a) FC Košice , a.s. , Bočná 10, 040 01 Košice
b) za cenu : 850,- EUR / mes
c) na dobu : od 01.08.2020 do 30.06.2021
d) účel nájmu : organizácia a prevádzka športových podujatí ( len na futbalové účely) tréningov, prípravných a súťažných zápasov mládežníckych futbalových družstiev
nájomcu kategórie U17 a U19

159.

I. uzatvorenie nájomnej zmluvy o prenájme časti pozemku- parcely reg. C , č. 7027,
LV 2287, k.ú. Krásna pre :
a) ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice
b) na dobu : od podpisu zmluvy na dobu neurčitú
c) účel nájmu : umiestnenie a prevádzkovanie nabíjacej stanice a parkovanie
elektrických bicyklov a skútrov v počte max.3 ks
II. uzatvorenie nájomnej zmluvy o prenájme časti pozemku- parcely reg. C , č. 10961/9
LV 5775, k.ú. Krásna pre :
a) ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice
b) na dobu : od podpisu zmluvy na dobu neurčitú
c) účel nájmu : umiestnenie a prevádzkovanie nabíjacej stanice a parkovanie
elektrických bicyklov a skútrov v počte max.3 ks

160.

Uzatvorenie Dodatku č. 1/2020 k zmluve o nájme č. KO/KE/20/03/2017 so
spoločnosťou :
a) NUBIUM s.r.o. Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
b) za cenu : 60 % pôvodne dohodnutej výšky nájomného, t.j. 1756,40 €
c) na dobu : od 01.07.2020 do 31.12.2020
d)predmet dodatku : dočasná úprava podmienok nájmu z dôvodu opatrení prijatých
v súvislosti so vznikom pandemickej situácie ochorenia COVID

161.

Návrh na udelenie ceny „Historická osobnosť regiónu“ pre prof. Michala Lacka SJ

162.

Žiadosť p. Marty Horváthovej, Lackova 30, Košice- Krásna o jednorazový finančný
príspevok vo výške 50,- € na účel uvedený v žiadosti

163.

Žiadosť p. Oľgy Petríkovej, Ukrajinská 38, Košice- Krásna o jednorazový finančný
príspevok vo výške 50,- € na účel uvedený v žiadosti

164. Podanie žiadosti Mestskej časti Košice – Krásna na Mesto Košice:
a) aby Mesto Košice pokračovalo v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území
Krásna, v stavbe „Spoločné zariadenia a opatrenia v rámci Projektu pozemkových
úprav v k. ú. Krásna“, v II. etape projektu, ktorá rieši poľné komunikácie a vodné stavby
v katastri,
b) aby sa Mesto Košice zapojilo do výzvy v rámci programu “Podpora a investície do
infraštruktúry
súvisiacej
s vývojom,
modernizáciou
a prispôsobením
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva“,
c) aby Mesto Košice sledovalo prípravu spoločnej poľnohospodárskej politiky na
programové obdobie rokov 2021 – 2027 z dôvodu realizácie spoločných zariadení
a opatrení, na ktoré nadväzujú už zrealizované líniové stavby Mestskej časti Košice –
Krásna a z dôvodu podpory plánovaného rozvoja Mestskej časti Košice – Krásna.
165.

Dotáciu z rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna vo výške 5000,- € pre
Rímskokatolícku cirkev, farnosť sv. Cyrila a Metoda v Krásnej na účel uvedený v
žiadosti

166.

Termín zasadnutia Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti KošiceKrásna:
Miestna rada
28.10.2020 o 16.00 hod.
Miestne zastupiteľstvo
11.11.2020 o 16.00 hod.

B. B e r i e n a v e d o m i e :
167.

Kontrolu plnenia uznesení

168.

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

169.

Správu o činnosti poslanca mestského zastupiteľstva

170.

Správu o činnosti poslanca Košického samosprávneho kraja

171.

Správu o činnosti starostu mestskej časti Košice- Krásna

172.

Informáciu o rekonštrukcii školskej kuchyne a zdravotechniky hlavného pavilónu v
ZŠ s MŠ sv. Marka Križina v Krásnej

173.

Informáciu o záveroch zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu

C. V o l í :
174.

Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Patrik Gordoň – predseda, MUDr. Milan Maďar,
Ing. Ján Kubička - členovia

Za návrhovú komisiu : Ing. Patrik Gordoň
Zapísala

: Marta Petrušová

Ing. Peter Tomko
starosta
podpísal dňa 27.8..2020

