Zápis
z IX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice- Krásna konaného dňa 1. júna 2020
Prítomní :
Ospravedlnení :

podľa prezenčnej listiny
Ing. Ján Kubička
Ing. Gabriela Šimonovičová, hlavná kontrolórka

Rokovanie miestneho zastupiteľstva otvoril a viedol starosta Ing. Peter Tomko. Privítal
prítomných a konštatoval uznášaniaschopnosť miestneho zastupiteľstva.
K bodu 1 : Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania
Starosta určil overovateľov zápisnice, a to Ing Patrika Gordoňa a Ing. Petra Kubičku.
Miestnemu zastupiteľstvu ( ďalej MZ) bol predložený nasledovný program :
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. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Mestskej časti Košice-Krásna za
rok 2019
9. Záverečný účet Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2019
10. Sadzobník poplatkov Mestskej časti Košice-Krásna
11. Dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna
12. Informácia o architektonickej štúdii Domu nádeje na miestnom cintoríne v Krásnej
13. Návrh plánu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 2. polrok 2020
14. Interpelácie
15. Rôzne
16. Záver
Hlasovanie za predložený program:
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K predloženému návrhu programu neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy na
doplnenie, resp. stiahnutie niektorých bodov.
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:
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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
6. Správa o činnosti starostu mestskej časti
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Mestskej časti Košice-Krásna za
rok 2019
8. Záverečný účet Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2019
9. Sadzobník poplatkov Mestskej časti Košice-Krásna
10. Dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna
11. Informácia o architektonickej štúdii Domu nádeje na miestnom cintoríne v Krásnej
12. Návrh plánu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 2. polrok 2020
13. Interpelácie
14. Rôzne
15. Záver
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 2: Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Mária Hakeová– predseda, MUDr. Milan Maďar,
František Jurčo- členovia.
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 : Mária Hakeová predseda, MUDr. Milan Maďar, František Jurčo - členovia.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 3 : Kontrola plnenia uznesení
Ing. František Klik, zástupca starostu- vykonal kontrolu uznesení a skonštatoval, že uznesenia
prijaté na VIII. zasadnutí MZ boli splnené, uznesenia č. 123 a 124 týkajúce sa odkúpenia parciel
na Ukrajinskej, Minskej, Lackovej a Mozartovej ulici sú v procese plnenia.
Bez rozpravy.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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K bodu 4 : Správa veliteľa Mestskej polície – stanice Nad Jazerom
Ing. Miroslav Fajčík, veliteľ MsP- stanica Nad jazerom - predložil písomnú správu o činnosti
MsP stanice Nad jazerom za obdobie od 1.12.2019 do 31.5.2020 v MČ Košice- Krásna. Počas
tohto obdobia boli vykonané kontroly zamerané na dodržiavanie verejného poriadku, čistoty,
požívanie alkoholických nápojov na verejnosti, ochranu majetku pred poškodením
a odcudzením, statickú dopravu a dodržiavanie VZN mesta a mestskej časti. Zistených bolo 12
priestupkov na úseku dopravy, proti verejnému poriadku, porušenia VZN a iných nariadení.
Vykonaných bolo 283 plánovaných kontrol – ihriská, pohyb asociálov, kontrola opatrení
súvisiacich s Covid 19. Za zvedené obdobie bolo vykonané 45x zabezpečenie priechodov pre
chodcov, zaznamenaných 75 oznamov- rušenie nočného kľudu, protiprávne konanie asociálov,
porušovanie nariadení v súvislosti s Covid19. Príslušníci MsP asistovali pri zásahoch hasičov,
asanačnej služby, záchranárov, od 17. do 20. 3. vykonávali šírenie informácií
o protiepidemiologických opatreniach v rómskom jazyku v osade Vyšný Dvor. Na základe
záznamov fotopasce umiestnenej na stanovisku VKK na ulici 1. mája boli zistené 3 správne
delikty- oznámené na Mesto Košice, odbor ŽP.
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 správu veliteľa Mestskej polície
o činnosti Mestskej polície – stanice Nad Jazerom.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 5 : Správa o činnosti poslanca mestského zastupiteľstva
Ing. Vladimír Saxa - program ako aj samotné rokovanie mestského zastupiteľstva boli
prispôsobené mimoriadnym opatreniam pre zabránenie šírenia koronavírusu. Riešila
sa možnosť čerpania úveru pre mesto Košice vo výške 15 mil. Eur na preklenutie časového
nesúladu. Mesto poskytlo 2 mil. Eur na zabezpečenie pokračovania prác na výstavbe futbalovej
arény- nie je to konečná suma. Rokovalo sa o zmene rokovacieho poriadku- on-line rokovanie
mestského zastupiteľstva a komisií počas mimoriadnych opatrení, podávanie pripomienok
a interpelácií písomne. Prebehla voľba štatutára DPMK, ktorým sa opätovne stal Ing. Vladimír
Padyšák. Mesto organizuje dobrovoľnú zbierku-výťažok bude určený pre Úsmev ako dar.
Znovu je zavedené spoplatnenie parkovania v meste. Rokovalo sa o tom, aby správy
a odporúčania komisií boli samostatným bodom v programe rokovania mestského
zastupiteľstva. Mesto schválilo úľavy pre letné terasy- na podporu oživenia mesta. Boli
schválené dotácie na šport, zmeny tarify DPMK pre darcov krvi a rodinné lístky, koncepcia
rozvoja mestskej polície- navýšenie pracovných síl pre posilnenie hliadok v linkách MHD.
Rozprava :
Ing. Patrik Gordoň – koľko sa má ešte navýšiť suma na futbalovú arénu a aký je časový
horizont.
Ing. Vladimír Saxa - je potrebných ešte 5 mil., investovať má aj SFZ. Pri spustení tohto projektu
nebolo doriešené financovanie v čom vidí problém, ale mesto takýto areál potrebuje. Súčasťou
objektu budú aj cvičné a súťažné ihriská. Termín ukončenia prác nevie povedať.
Ing. Patrik Ivanišin, prednosta MÚ- spomenuté dotácie na šport sú určené aj pre mládežnícky
futbal?
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Ing Ing. Vladimír Saxa - dodatočne dodá tabuľku s vyčíslením výšky dotácie pre jednotlivé
športy. Doplnil ešte informáciu- apeloval na mesto v súvislosti s investíciami v Krásnej
potrebnými napr. na cesty, chodníky a pod. – z mesta má obdržať zoznam investícií, ktoré sa
už v Krásnej realizovali.
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 poslanca
mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 6 : Správa o činnosti poslanca Košického samosprávneho kraja
Ing. Vladimír Saxa - takisto v súvislosti s opatreniami pre zabránenie šírenia koronavírusu
prebiehali rokovania on-line. Bola schválená úprava rozpočtu, záverečný účet za rok 2019.
Riešili sa opatrenie pre zabránenie šírenia koronavírusu na úrovni kraja pre školy, školské
zariadenia a služby v sociálnych zariadeniach, ktorých ceny sa zvýšili.
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 správu o činnosti poslanca
Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 7 : Správa o činnosti starostu mestskej časti
Ing. Peter Tomko– starosta informoval o svojej činnosti a stretnutiach za obdobie od 10.3.2020
do 29.5.2020. Od druhej dekády marca sa správa mestskej časti realizovala v podmienkach
pandémie koronavírusu :
Od druhej dekády marca sa správa našej mestskej časti realizovala v podmienkach pandémie
koronavírusu
-15.3.2020 bol vyhlásený núdzový stav, ktorý modifikoval život v celej krajine
-16.3 sa začala výstavba a rekonštrukcia ul. Sv. Gorazda frézovaním povrchu cesty a následne
natiahnutím asfaltového koberca
-Od 16.3. sa začalo šitie rúšok prostredníctvom dobrovoľníčok, pomoc pri zabezpečovaní
potravín pre seniorov, aj pre ľudí v karanténe. MČ zabezpečovala rozvoz potravín,
rozdistribuovanie rúšok podľa vekovej štruktúry obyvateľstva do jednotlivých domácností
počínajúc najstaršími. Menovite vyjadril poďakovanie 14 dobrovoľníčkam: Ľubica
Ostrihoňová, Jolana Pachingerová, Monika Pachingerová, Veronika Bartošová, Monika
Gordoňová, Mária Onderková, Beáta Štofčová, Valéria Hrabovská, Mária Cúrová, Viera
Nagyová, Jolana Hricová, Zuzana Nováková, Paulína Lacková a Janette Porubanová.
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- Pravidelná účasť na rade starostov, zasadnutí MZ a zasadnutí krízového štábu - informácie
primátora o prijatých opatreniach v meste a naopak informácie starostov o prijatých
opatreniach v jednotlivých mestských častiach
-25.3. boli osadené panely na ulici 1. mája pre kontajneroviská, úprava plochy, osadenie stĺpu
s tabuľou a kamerou mestskej polície
-30.3. začalo sa s realizáciou závlahy na futbalovom ihrisku prehĺbením studne a technickou
rekultiváciou, ktorá bola ukončená 29.5.2020
-od 6.4. sa začalo so zametaním ulíc po zimnej údržbe v správe mestskej časti
-21.4. stretnutie so zástupcami Kositu o zametaní ulíc po zimnej údržbe, ktoré sú v správe mesta
-29.4. rokovanie vo Veľkom Šariši o dodaní ďalších komponentov komunálnej techniky
-od začiatku mája sme začali s kosbou, od 6.5. aj s využitím mulčovača. Zmulčovala sa zeleň
v obci aj cyklochodník k sútoku Torysy a Hornádu, k štrkovisku, prístupovej cesty na Horu,
cesty K lesu a IBV Záhumnie- ulica Na Polianku. Kosba v bola ukončená 22.5.2020
-5.5. zasadala kultúrna komisia, ktorá zrušila podujatia Benefičný koncert, Deň matiek, MDD,
Juniáles, Deň Krásnej. Podujatia Desiatka v Krásnej a Futbalový turnaj o pohár starostu MČ
preložila na neskôr, zatiaľ bez
udania termínu. Navrhla zachovať Prímestský letný tábor
v pôvodnom termíne júl/august t.j. 31., 32., 33. týždeň (od 27.7.-14.8.2020)
-5.5.stretnutie so zástupcami IBV Prašná
-6.5. stretnutie s IBV pri Jazere ohľadom znečistenia Rybárskej ulice
-7.5. stretnutie s predsedom rybárskeho zväzu ohľadom sprístupnenia cesty ku štrkovisku
-8.5. zasadnutie miestnej rady a finančnej komisie
-12.5. stretnutie starostov malých mestských častí v Myslave a v Kavečanoch
-21.5. stretnutie s LF Development Na Hore - údržba lokality k lesu
-stretnutie s animátorkami o organizovaní letného tábora a stretnutie s Pimpollom o poskytnutí
priestorov na nimi organizovaný letný tábor od 30. týždňa do 33. týždňa vrátane
-Výkup Zelenej ulice- MČ vyzvala všetkých vlastníkov dotknutých parciel o súhlas na
odpredaj. So všetkými predávajúcimi, ktorí prejavia záujem, MČ podpíše kúpnu zmluvu.
-Školská kuchyňa- MČ pokračuje v príprave projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
školskej kuchyne a jej vybavenosť.
-vypracovanie architektonickej štúdie Domu nádeje a následne ,na základe výzvy
z ministerstva financií zaslanie žiadosti o dotáciu vo výške 15 000 eur.
-Na IBV záhumní došlo k navýšeniu ceny na osvetlenie z dôvodu inflácie na 1503,60 eur
mesačne, čo je o 48 eur mesačne viac.
-MČ bola predložená žiadosť o dotáciu z Farského úradu a od Zväzu chovateľov poštových
holubov . Finančná komisia žiada doplnenie o bližšie špecifikujúci účel dotácie
-Na rekonštrukciu ulice sv. Gorazda bol vyplatený transfer z MMK vo výške 10 000,- Eur
- v dôsledku koronakrízy a zníženiu príjmov bude potrebné na ďalšie zastupiteľstvo pripraviť
zmenu rozpočtu.
Rozprava:
Ing. František Klik- požiadal o viac informácií súvisiacich s ihriskom za MÚ.
Ing. Peter Tomko- spor kvôli ihrisku za MÚ sa vyriešil mimosúdne. Do 30.6. je potrebné urobiť
oplotenie, na čom sa pacuje – projekt je pripravený, materiál nakúpený. Takisto prebiehajú aj
práce na ihrisku Na hore- urobil sa nový náter na lavičkách, do 12.6. sa vymenia siete.
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.
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Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 8 : Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Mestskej časti KošiceKrásna za rok 2019
Ing. Peter Tomko - stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2019 je
súčasťou materiálov na rokovanie. Kontrolórka v závere stanoviska odporúča MZ v Košiciach
Krásnej uzatvoriť návrh záverečného účtu Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2019 v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách výrokomceloročné hospodárenie schvaľuje 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 stanovisko hlavnej
kontrolórky k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2019.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 9 : Záverečný účet Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2019
Ing. Peter Tomko – návrh záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli a prerokovaný na
zasadnutí miestnej rady a finančnej komisie, ktoré navrhli kapitálové výdavky rozčleniť
v rámci kapitol položkovite a v kapitálových príjmoch doplniť komentár. Predložený záverečný
účet má už tieto pripomienky zahrnuté.
Rozprava:
Ing. František Klik – požiadala prednostu MÚ o bližšie informácie o hospodárení MČ v roku
2019.
Ing. Patrik Ivanišin – celkové príjmy boli 895 000 Eur, výdavky cca o 117 000 Eur menej, čo
predstavuje prebytok hospodárenia. MČ preinvestovala 210 000 Eur. Nenaplnené položky
v príjmoch boli z dôvodu nevrátenia dotácie od IBV Záhumnie. Predal sa dom v Kuzmiciach.
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 záverečný účet Mestskej časti KošiceKrásna za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 10 : Sadzobník poplatkov Mestskej časti Košice-Krásna
Ing. Peter Tomko - na zasadnutí MZ konanom 10.3.2020 bol uznesením č. 122 schválený
Sadzobník poplatkov a náhrad nákladov Mestskej časti Košice-Krásna s platnosťou od
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1.4.2020, ktorý zahŕňa aj cenník služieb v Dome nádeje a cintorínske poplatky. Keďže tieto sú
súčasťou VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území Mestskej časti Košice-Krásna,
z predloženého návrhu sadzobníka sú vylúčené. V predloženom návrhu sadzobníka sú v časti
D. Sadzobník úhrad za inzerciu uverejnenú v občasníku Krasňančan a krátkodobý prenájom
hnuteľných
vecí
v Mestskej
časti
Košice-Krásna,
vylúčené
aj
body:
5., 6. 7. týkajúce sa služieb na futbalovom ihrisku na Golianovej ul. Predložený návrh
Sadzobníka poplatkov bol prerokovaný na zasadnutí miestnej rady a komisie financií a správy
majetku konaných
dňa 18.5.2020, ktoré odporúčajú predložený návrh schváliť.
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) ruší
Uznesenie č. 122 schválené na zasadnutí MZ Mestskej časti Košice Krásna dňa 10.03.2020,
ktorým bol schválený Sadzobník poplatkov a náhrad nákladov Mestskej časti Košice-Krásna
podľa predloženého návrhu s platnosťou od 1.4.2020
b) schvaľuje
Sadzobník poplatkov a náhrad nákladov Mestskej časti Košice-Krásna podľa predloženého
návrhu s platnosťou od 1.7.2020
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 11 : Dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna
Ing. Peter Tomko – dňa 27.3.2020 bola na Miestnom úrade Košice-Krásna podaná žiadosť
o poskytnutie dotácie z rozpočtu MČ Košice- Krásna vo výške 2000,- € pre Slovenský zväz
chovateľov poštových holubov. Žiadateľ bol listom vyzvaný na doplnenie požadovaných príloh
v zmysle aktuálneho VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Košice-Krásna, ktoré žiadateľ
doložil. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí miestnej rady a finančnej komisie dňa
18.5.2020, ktoré odporúčajú predloženú žiadosť schváliť vo výške 500,- €.
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 dotáciu z rozpočtu Mestskej časti KošiceKrásna vo výške 500,- € pre Slovenský zväz chovateľov poštových holubov.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 12 : Informácia o architektonickej štúdii Domu nádeje na miestnom cintoríne v
Krásnej
Ing. Peter Tomko - terajší stav Domu nádeje na miestnom cintoríne v Krásnej si vyžaduje
rekonštrukciu, ktorú Mestská časť Košice-Krásna plánuje realizovať v dvoch etapách:
1. rekonštrukcia technickej časti 2. rekonštrukcia obradnej siene a príslušných miestností.
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Pre realizáciu tohto zámeru bola vypracovaná architektonická štúdia obsahujúca vizualizáciu
exteriéru a interiéru Domu nádeje. Podľa štúdie je do exteriéru zakomponovaná aj prístavba
kolumbária, vytvorenie priestoru na zhromažďovanie pred obradmi – spevnené plochy, oprava
prístupovej cesty od vstupnej brány k domu smútku, úprava okolia výsadbou kvetinovej
a krovinovej vegetácie. Prestavba interiéru je zameraná na zlepšenie priestorových,
dispozičných, estetických a technických parametrov objektu. Cieľom prestavby Domu nádeje
na miestnom cintoríne v Krásnej je vytvoriť kultivované prostredie pre poslednú rozlúčku.
Zámerom MČ je využiť dotáciu vo výške 15 000,-Eur od MV SR na výmenu okien opravu
technických miestností.
Rozprava:
Ing. František Klik – dom smútku bol dlhodobo zanedbaný. Verí, že sa nájdu financie na
rekonštrukciu. Aj plánované zvýšenie cintorínskych poplatkov má pokryť náklady na
prevádzku a údržbu.
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 architektonickú štúdiu Domu nádeje na
miestnom cintoríne v Krásnej podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie :

Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 13 : Návrh plánu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 2. polrok
2020
Prítomní poslanci po vzájomnej komunikácii navrhli termín zasadnutia miestnej rady na 10.8.
o 16.00
hod
a termín
zasadnutie
MZ
na
26.8.2020
o 16.00
hod.
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 termíny zasadnutia Miestnej rady a
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Krásna na 2. polrok 2020:
Miestna rada
10.08. 2020 o 16.00 hod.
Miestne zastupiteľstvo
26.08.2020 o 16.00 hod.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 14 : Interpelácie
V tomto bode neboli predložené žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 15 : Rôzne
Mária Hakeová – navrhuje osadenie dopravných zrkadiel na rohu ulice Na močidlách ( smerom
k železničnému mostu) a na Pollovej ulici ( pri sklade dreva). Takisto navrhuje osadenie
prístrešku na zastávku MHD na Pollovej ul.
K bodu 16 : Záver
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Starosta sa všetkým prítomným poďakoval za účasť a rokovanie miestneho zastupiteľstva
ukončil.
Košice- Krásna 4.6.2020
Zapísala

: Marta Petrušová

Overovatelia : Ing. Peter Kubička
Ing. Patrik Gordoň

Ing. Peter Tomko, starosta
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