Zápis
z X. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice- Krásna konaného dňa 26. augusta 2020

Prítomní :
Ospravedlnení :

podľa prezenčnej listiny
-

Rokovanie viedol starosta Mestskej časti Košice-Krásna Ing. Peter Tomko. Privítal prítomných
a konštatoval uznášaniaschopnosť miestneho zastupiteľstva. Informoval prítomných, že
poslanec KSK a mestského zastupiteľstva Ing. Vladimír Saxa sa ospravedlnil za meškanie kvôli
pracovným povinnostiam, príde neskôr
K bodu 1 : Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania
Starosta určil overovateľov zápisnice, a to Máriu Hakeovú a Františka Jurča. Z dôvodu
neprítomnosti poslanca mestského a zastupiteľstva a KSK navrhol body 5 a 6 presunúť
v programe až po jeho príchode.
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. Návrh VZN č. 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska Mestskej časti Košice-Krásna
9. Návrh na 1. úpravu programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2020
10. Výpožička objektu ZŠ s MŠ sv. Marka Križina– hlavný pavilón
11. Informácia o rekonštrukcii hlavného pavilónu ZŠ s MŠ sv. Marka Križina- školská
kuchyňa
12. Kúpa pozemku- p.č. 900/505 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
20. Interpelácie
21. Rôzne
22. Záver
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Zo strany prítomných neboli k predloženému programu žiadne pripomienky.
Hlasovanie za predložený program:
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička,
Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Starosta navrhol do programu ako bod 19/1 zaradiť -Dotácia z rozpočtu Mestskej časti
Košice-Krásna pre farnosť v Krásnej.
Hlasovanie za doplnenie bodu 19/1 do program:
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička,
Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan Maďar
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:
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. Návrh VZN č. 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska Mestskej časti Košice-Krásna
9. Návrh na 1. úpravu programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na rok 202
10. Výpožička objektu ZŠ s MŠ sv. Marka Križina– hlavný pavilón
11. Informácia o rekonštrukcii hlavného pavilónu ZŠ s MŠ sv. Marka Križina- školská
kuchyňa
12. Kúpa pozemku- p.č. 900/505na 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
20. Záver
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Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička,
Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 2: Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Ing. Patrik Gordoň – predseda, MUDr. Milan Maďar,
Ing. Ján Kubička - 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 : Ing. Patrik Gordoň
– predseda, MUDr. Milan Maďar, Ing. Ján Kubička - členovia
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička,
Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 3 : Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu uznesení vykonal zástupca starostu Ing. František Klik. Konštatoval, že na ostatnom
zasadnutí neboli prijaté také opatrenia, ktorých plnenie by bolo potrebné na tomto rokovaní
vyhodnocovať. Pri rokovaní o dotácii pre farnosť odznela požiadavka na doplnenie účelu
dotácie – stalo sa tak a preto je tento bod zaradený do programu ako bod 19/1.
Bez rozpravy.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička,
Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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 1.6.2019 do 31.7.2020 v MČ Košice- Krásna. Za
uvedené obdobie boli vykonané kontroly verejného poriadku, čistoty, kontroly zákazu
konzumácie alkoholických nápojov na verejnosti, ochranu majetku pred poškodením
a odcudzením, statickú dopravu a dodržiavanie VZN mesta a mestskej časti. V Krásnej sa
riešilo 6 priestupkov, z toho 3 na úseku dopravy, 1 priestupok proti verejnému poriadku, 2
priestupky porušenia iných zákonov ( voľný pohyb psa a útok psa). V júni na uliciach
Ukrajinská a Golianova zabezpečovali priechody pre chodcov 15x. Zaznamenali 21 oznamov
zameraných na dopravu, rušenie nočného kľudu, bezdomovcov, oznamy k opusteným
a uhynutým zvieratám. Zistené boli 3 vraky, z toho 2 sa podarilo odstrániť.
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
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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. Ján Kubička,
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 2.6.2020
do 25.8.2020.
- Začiatkom júna stretnutie so zástupcom IBV Záhumnie p. Lihanom, a neskôr aj
s ostatnými zástupcami IBV
- stretnutie so zástupcami spoločnosti Antik o umiestnení nabíjacích staníc: pošta,
ihrisko Na hore, kaštieľ
- Stretnutie na ABÚ- rekonštrukcia školskej kuchyne
- Stretnutie s referentkou VÚC ohľadom pripravovaného VZN o Prevádzkovom
poriadku pohrebiska MČ Košice- Krásna
- Oslovili nás zástupcovia siete Milk Agro, ktorí hľadajú lokalitu pre potraviny
- kontrolný deň v Bistre Včielka
- stretnutie s vedením FK Krásna- riešenie možnosti pokračovania futbalu v Krásnej
- Opakované rokovanie s prezidentom FC Košice o možnosti spolupráce
- Neoficiálne stretnutie s primátorom mesta Miškolc o možnostiach rozvoja v oblasti
športu
- Účasť na stretnutí s obyvateľmi dotknutých parciel zasypávaných na Štrkovisku a
stretnutia o ekologických úpravách na Štrkovisku
- Stretnutie s obyvateľmi Pezinskej ulice na Hore- sťažnosť na prenajímanie RD
a s tým súvisiace obťažovanie susedov a rušenie nočného kľudu
- Stretnutie so zástupcami firmy Evotec o prenájme pozemku na Keldišovej ulici na
športové aktivity
- Po vydaní knihy o pátrovi Michalovi Lackovi sa konalo stretnutie so zástupcami
Slovenského historického ústavu v Ríme a predstaviteľmi gréckokatolíckej cirkvi
- Pravidelne sa konal kontrolný deň rekonštrukcie školskej kuchyne
- Naša MČ bola už štvrtý krát nápomocná pri organizovaní akcie Spoznaj behom
Košice.
- Stretnutie sme sa so zástupcami LF Development a Urbariátu o pokračovaní
pozemkových úprav
- súdne pojednávanie na Krajskom súde ohľadom vypratania nehnuteľnosti na Traťovej
ulici
- účasť na pietnej spomienke pri príležitosti výročia okupácie Československa – 21.
august.
- Účasť na stretnutiach miestnej rady, komisie financií a správy majetku, komisie
výstavby a zasadnutia redakčnej rady
- Účasť na pravidelných stretnutiach rady starostov a mestského zastupiteľstva, na
pravidelných pondelkových stretnutiach primátora so starostami, účasť na stretnutí
RZMK
- Účasť na pravidelných stretnutiach s radou seniorov
Bez rozpravy:
Návrh na uznesenie:
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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.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička,
Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 8 : Návrh VZN č. 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska Mestskej časti KošiceKrásna
Ing. Peter Tomko - návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej
časti v zákonom stanovenej lehote. K návrhu boli doručené pripomienky, ktoré boli
vyhodnotené na zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu.
MUDr. Milan Maďar, predseda komisie na ochranu verejného záujmu- k návrhu VZN boli
doručené 3 pripomienky:
1. od JUDr. Mareka Kažimíra- k dôvodovej správe, ktorá bola prepracovaná, ostatné jeho
pripomienky neboli akceptované z dôvodu celkovej zmeny VZN a ich neopodstatnenosti,
2. od starostu MČ Ing. Petra Tomka- pripomienky k formálnym chybám a technickým
záležitostiam, ktoré boli vyhodnotené ako opodstatnené a zapracované do VZN,
3. od poslancov MZ- pripomienky k predĺženiu nájmu hrobových miest- vyhodnotené ako
opodstatnené a zapracované do VZN.
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 Všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska Mestskej časti Košice-Krásna podľa
predloženého návrhu so zapracovanými pripomienkami.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján
Kubička, Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 9 : Návrh na 1. úpravu programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna
na rok 2020
Ing. Patrik Ivanišin, prednosta MÚ- touto úpravou by sme požiadali o použitie rezervného
fondu z r. 2018 vo výške 50 000 €, a to z dôvodu kapitálových výdavkov a zníženia príjmov
od mesta o 20 000 €. V príjmovej oblasti sú ešte riziká, ktoré zatiaľ nie sú poslancami mesta
odsúhlasené( transfery od mesta zo 40 000, € zatiaľ prišlo len 10 000 € ) a nevieme aká bude
zmena- tá bude poslancom predložená. V návrhu sú upravené bežné výdavky- 10 000 €,
z toho 4000,- € na Deň krásnej, ktorý sa nekonal a 6 000 € na čerpadlá. Hlavná zmena je na,
už spomenutých kapitálových výdavkoch, ktoré sa použijú na rekonštrukciu hlavného
pavilónu v škole, čo je investícia cca 120 000 €. Touto úpravou by bol rozpočet vyrovnaný.
Informoval, že MČ má podané žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z fondov napr.
na rekonštrukciu školy, na chodníky, ktoré zatiaľ nie sú vyhodnotené. Tie by mohli byť ešte
príjmom do rozpočtu.
Rozprava:
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Ing. Ján Kubička – tento návrh na úpravu rozpočtu bol prerokovaný na zasadnutí miestnej rady
a komisie financií a odporúča ho schváliť.
Vincent Králik- položil otázku ohľadom položky určenej na čerpadlá- či sa jedná o tlakovú
kanalizáciu a kto má nárok na opravu.
Ing. Peter Tomko- je to položka pre tlakovú kanalizáciu vyhradená na opravu- ulice, ktoré má
MČ v správe- zoznam je v každom Krasňančanovi a na web stránke.
MVDr. Jaroslava Králiková, PhD - na Urbárskej ulici staršie domy majú nárok, novšie už nie,
prečo.
Ing. Patrik Ivanišin- závisí to od toho, kto je investorom. Sú 3 možnosti : 1. investorom je MČ1. fáza výstavby kanalizácie, súčasťou boli aj prípojky- to je v správe MČ, 2. investorom boli
vodárne – je to v ich správe, 3. investorom je vlastník nehnuteľnosti- domy, ktoré sa pripájali
až po ukončení projektu. MČ analyzuje tento stav, snaží sa nájsť riešenie.
Mgr. Anna Grušovská – rozumie projektu, ale poukazuje, že vlastníci, ktorí patria do 1. fázy
majú zabezpečený bezplatný servis. Neuvažuje MČ, aby nejakým spôsobom kompenzovala a
bola ústretovejšia k ostatným užívateľom tlakovej kanalizácie? Možno prispieť nejakým
percentom na servis, údržbu, ktoré sú nákladné.
Ing. Peter Tomko- chápe, že to ľudia vnímajú ako krivdu. MČ hľadá riešenie, aby sa všetko
odovzdalo vodárňam, údržba kanalizácie je nákladná a zaťažuje rozpočet. MČ nemôže
investovať do cudzieho majetku, je to neefektívne a zákon to nepovoľuje. Projekt bol
financovaný z eurofondov, bohužiaľ sa urobila tlaková, nie gravitačná kanalizácia- s tým sa
nedá nič robiť.
Ing. František Klik- z kanalizácie nemá MČ žiadne príjmy, tie majú vodárne. Pre MČ je údržba
veľké bremeno, preto má záujem odovzdať všetko vodárňam. Tieto financie by sa dali použiť
napr. na cesty.
Ing. Peter Tomko – ako príklad uviedol, že pri terajšej rekonštrukcii školskej kuchyne sa riešila
aj kanalizácia a všetky náklady s tým spojené hradila MČ ako vlastník
Ing. Gabriela Šimonovičová- potvrdila, že MČ nemôže investovať do cudzieho majetku, je to
dané zákonom. MČ chce všetko odovzdať vodárňam.
Ing. Patrik Gordoň- potvrdil skutočnosť, že tlaková kanalizácia funguje v spomenutých 3
verziách. MČ nemá šancu spravovať celú sieť, nie je to firma, ktorá na to má prostriedky. Tento
stav sa riešil aj v minulosti.
❖ O 16.30 hod vošiel do rokovacej miestnosti Ing. Vladimír Saxa
Ing. Peter Tomko – má vedomosť, že vodárne nechcú spravovať, ani to čo majú a tiež hľadajú
spôsob, ako to previesť na vlastníkov.
Vincent Králik – položil otázku, či mohla MČ predávať čerpadlá. V roku 2004-2005 takto kúpil
čerpadlo a MČ ho aj napájala, v koho správe je takéto čerpadlo? Mohla MČ zarábať?
Ing. Patrik Gordoň – je to vo správe vlastníka, len si ho nekúpil od obchodníka, ale od MČ.
Bolo to obdobie, kedy prebiehala výstavba kanalizácie, možno mala MČ viac čerpadiel.
Ing. Patrik Ivanišin- pre výstavbu kanalizácie bol vypracovaný projekt ( sieť aj s prípojkami),
urobil sa rozpočet, požiadalo sa o financovanie z eurofondov. Napr. Urbárska 11 bola
v projekte a bola súčasťou rozpočtu a Urbárska 12 nebola zakreslená a nebola súčasťou
rozpočtu. Tak sa mohlo stať, že pripojenie nehnuteľnosti pána Králika nebolo súčasťou
projektu ani rozpočtu.
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 prvú úpravu programového rozpočtu
Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2020 podľa predloženého návrhu.
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Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička,
Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 10 : Výpožička objektu ZŠ s MŠ sv. Marka Križina– hlavný pavilón
Ing. Peter Tomko – keďže zriaďovateľom školy v Krásnej je arcibiskupský úrad, mestská časť
nemôže požiadať o dotáciu z fondov, ministerstva. Preto po viacerých rokovaniach s ABÚ sa
dohodli na tejto možnosti – výpožička objektu. Rokovalo sa o tom aj na zasadnutí miestnej
rady a komisie financií, ktoré odporúčajú tento bod 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 schvaľuje 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.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján
Kubička, Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 11 : Informácia o rekonštrukcii hlavného pavilónu ZŠ s MŠ sv. Marka Križinaškolská kuchyňa
Ing. Peter Tomko – k rekonštrukcii pristúpila MČ z dôvodu zlého stavu kuchyne. Najväčší
problém je s kanalizáciou, rozvodmi vody, elektriny a kúrenia. Kúrenie sa mení v celom
pavilóne, menia sa vykurovacie telesá. Na kanalizáciu sa urobila nová prípojka s lapačom
tukov. Urobili sa aj nové rozvody elektriny, vody, stierky, obklady. Takisto sa vymenia aj
spotrebiče a technické zariadenia kuchyne.
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 informáciu
o rekonštrukcii školskej kuchyne a zdravotechniky hlavného pavilónu ZŠ s MŠ sv. Marka
Križina v Krásnej.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička, Ing. Peter
Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : František Jurčo
K bodu 12 : Kúpa pozemku- p.č. 900/505 na ul. Ukrajinská, Minská
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Ing. Peter Tomko - jedná sa o parcelu na križovatke spomenutých ulíc. Kúpa pozemku je
potrebná pre dobudovanie chodníka a zriadenie prechodu pre chodcov z ul. Minskej na
Ukrajinskú.
Ing. Patrik Ivanišin – rozloha je 250 m². Z 11 vlastníkov sa s 3 nevieme skontaktovať. 8 vlastníci
súhlasia – jedná sa o rozlohu 200,6 m². V 1 prípade ešte prebieha dedičské konanie. Po
konzultácii so stavebným úradom, ak nebudú iné prekážky k stavebnému povoleniu, vydá ho
ak je aspoň 50 % vlastník. V tomto zmysle je aj predložené uznesenie
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 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.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján
Kubička, Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan Maďar
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 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.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján
Kubička, Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 13 : Zmena územného plánu v lokalite IBV Pri mlyne- p.č. 1646/149
Ing. Peter Tomko – jedná sa o parcelu na konci Pollovej ulice, vo vlastníctve mestskej časti,
toho času určená na námestie a verejnú zeleň. Zámerom je zmeniť účel využitia na obytnú
plochu málopodlažnej zástavby pre vybudovanie nájomný domov, resp. bytov.
Rozprava:
Vincent Králik- aká je predstava MČ, čo chce stavať? Prečo nemôže zostať tento pozemkom
s takým využitím, aké momentálne má? Prečo chce MČ narúšať život obyvateľov v tejto
lokalite výstavbou jednotiek, ktoré budú na prenájom? Aká bude charakteristika, rozmery?
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Výstavbou poschodovej budovy sa naruší charakteristika lokality. Ako dotknutého obyvateľa
ho to zaujíma.
Ing. Peter Tomko- informoval sa na ÚHA, môže tam byť len málopodlažná zástavba. MČ má
predstavu výstavby rodinných domov typu radovej zástavby.
Vincent Králik - čo ak po zmene vedenia MČ sa nové vedenie rozhodne pre výstavbu niečoho
iného.
Ing. Peter Tomko – nedovoľuje to územný plán.
Mgr. Anna Grušovská – na osobnom stretnutí so starostom dňa 10.08. jej bolo povedané, že je
to len návrh a že vyššia budova ako bungalov tam nebude. V tejto lokalite sú väčšinou
bungalovy. Je tu ale vždy riziko- málopodlažná zástavba môže mať aj poschodie. V takom
prípade sa naruší život ľuďom v bezprostrednom okolí pozemku. Viacpodlažná stavba tam
nestojí. Pred časom tam MČ chcela vybudovať ihrisko, s čím obyvatelia neboli spokojní. Vtedy
bolo povedané, že MČ nebude uvažovať nad zmenou územného plánu, aby sa zachovala zeleň.
Prešlo niekoľko mesiacov a našiel sa spôsob pre budovanie. Prečo MČ pozemok nerozparceluje
súkromným vlastníkom za trhové ceny, aby sa zachovala koncepcia zóny. Má vedomosť, že
zákon to nedovoľuje, ale MČ by získala nemalé finanční prostriedky.
Ing. Peter Tomko- MČ nemá záujem predať súkromným vlastníkom, chce postaviť nájomné
byty pre mladé rodiny.
Ing. František Klik – v zmysle zákona sa má MČ starať o mladých ľudí a ich bývanie. Je to
jediný pozemok mestskej časti, ktorý sa dá na tento účel využiť. Vidí to ako rozumný návrh.
Ing. Peter Tomko – keď tam MČ chcela urobiť ihrisko, obyvatelia spísali petíciu, že ho nechcú,
cykloareál takisto nechceli. Pozemok stojí roky ladom a MČ ho chce využiť.
Vincent Králik- akí ľudia tam prídu bývať? Nestaval si dom preto, aby mal vedľa radovú
zástavbu nájomných domov, kde sa budú striedať ľudia a znepríjemňovať mu život. Býva tam
už 20 rokov. V tejto lokalite bolo kedysi smetisko- po 30 rokoch sa zmenilo na stavebné
pozemky. Obáva sa, že keď sa vymení vedenie a budú mať pripravenú pôdu, nebudú mať
problém zmeniť výstavbu na jednopodlažnú. Nechce, aby sa mu niekto pozeral na pozemok.
Maximálna povolená výška takejto zástavby je 10 metrov, kde sa zmestí prízemie s 2
poschodiami nájomných bytov. Určite si obec nepožiada o dotáciu na prízemné domy, keď
môže využiť ešte ďalšie 2 poschodia a získať tak peniaze za nájom. Bolo by to neekonomické.
Prítomní obyvatelia Vincent Králik, MVDr. Jaroslava Králiková PhD., Mgr. Anna
Grušovská vzniesli k tomuto návrhu pripomienku a požiadali uviesť ju do zápisnice : Sú proti
výstavbe. Nemajú problém s mestskou zeleňou, ale namietajú proti tejto výstavbe.
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 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
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Ján Kubička,
Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 14 : Zmena funkčného využitia parciel- žiadosť p. Terézie Eperješiovej
Ing. Peter Tomko- jedná sa o parcely, ktoré boli v ochrannom pásme cintorína. Uviedol, že
v zmysle zákona boli ochranné pásma v okolí cintorínov zrušené. Pani Eperješiová požiadala
v mene vlastníkov o vyjadrenie k zmene funkčného využitia parciel na zastavané územie.
Vedľa pozemkov je komunikácia- ulice K lesu a Polesná, z ktorých steká dažďová voda na
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tieto pozemky. V tejto lokalite opakovanie riešime problém s dažďovou vodou, ktorá zaplavuje
majetky obyvateľov. Odvodnenie komunikácie na ulici K Lesu a Polesná bude predstavovať
vysoké investičné náklady pre realizátora budúcej vodnej stavby.
❖ O 16.58 hod odišiel z rokovacej miestnosti Ing. František Klik
Rozprava :
Ing. Patrik Ivanišin – v dôvodovej správe je uvedené, že toho času je tam zeleň- od Smutnej
ulice k ihrisku Na hore. Keď prší po celej Polesnej ulici steká veľký potok vody. V tejto lokalite
opakovane riešime dažďové vody. Takisto z Meškovej, Harmincovej a Benediktínskej ulice
steká voda na pozemky pod nimi nachádzajúce sa na Smutnej ulici. Videá dokazujú, že sa jedná
o veľké množstvo vody. Upozorňuje, že keď sa tieto, toho času zelené plochy zastavajú
vyvstane taký istý problém s dažďovou vodou. Na stavebnej komisii sa riešil opakovane celý
problém odvodnenia Hory, do ktorého by bolo potrebné zapracovať aj túto oblasť, ale bude to
investícia v miliónoch EUR. V dôvodovej správe sa uvádza, že pokiaľ sa schváli tento návrh,
existuje riziko, že MČ bude musieť byť investorom odvodnenia pre tieto pozemky.
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 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“
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Ján Kubička, Ing. Peter
Kubička, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
K bodu 15 : Uzatvorenie zmluvy s FC Košice, a.s., Evotec s.r.o., ANTIK Telecom s.r.o.,
NUBIUM, s.r.o.
Ing. Peter Tomko- tento bod bol prerokovaný na zasadnutí komisie financií a miestnej rady,
ktoré odporúčajú schváliť.
Rozprava :
František Študenc – čo sa týka prevádzky štvorkoliek chcel by vedieť na základ čoho, prečo
a pre koho bola vybratá práve táto lokalita.
Ing. Peter Tomko- v územnom pláne je tento priestor uvedený ako rekreačná zóna, funkčné
využitie verejná zeleň a športoviská. Najprv rokoval so spoločnosťou Antik o zámere zriadiť
lodenicu ako skúšobnú prevádzku pre kanoe, zrušilo sa to pre coronu.
František Študenc – na LV sú tieto pozemky vedené ako trávnaté plochy a pasienky.
Ing. Peter Tomko- na LV je to v poriadku, ale územný plán špecifikuje účel využitia ako verejnú
zeleň a športoviská.
František Študenc- Kto by chcel mať niečo také v susedstve- sústavne sa tam práši. Poslal na
úrad aj video záznam ako to v prevádzke vyzerá. Bol tento návrh schválený a akým pomerom?

10

Ing. Patrik Ivanišin- dohoda o spolupráci je uzatvorená cca na 2 mesiace. Pozemok bol
dlhodobo nevyužívaný. Venčili sa tam psy a bolo ho treba kosiť. S firmou, ktorá prevádzkuje
štvorkolky je dohoda, že bude pozemok udržiavať, čo sa aj deje- pozemok je v dobrom stave.
Od pripomienky na prašnosť firma pristúpila k opatreniam- upravila trasu, postrekuje ju.
Prašnosť bola počas horúčav, ale prijatím opatrení sa odstránila. Štvorkolky nie sú hlučné.
Žiadna iná sťažnosť na túto činnosť prijatá nebola.
Ing. Ján Kubička – je to skúšobný program. Je potrebné si vypočuť pre aj proti. Určite nebol
zámer poškodzovať fasádu a pod., cieľom bolo zatraktívniť MČ. Zmluvu dodržíme,
vyhodnotíme, možno sa porozmýšľa nad iným miestom.
Ing. Peter Tomko – nie je to zadarmo, firma zabezpečuje mulčovanie celej parcely a vyklčovala
priestor okolo futbalového ihriska.
František Študenc- poukazuje, že časť pozemku nie je majetkom MČ a poskytli sme ho
neoprávnene.
Ing. Patrik Ivanišin – celková plocha pozemkov je cca 11 000 m², z toho cca 10 000 m² patrí
MČ, zvyšok patrí mestu a MČ ho má v správe. Rozloha, ktorú sme poskytli je cca 2 800 m² –
je majetkom mesta a MČ ho má v správe.
František Študenc- nikto neodpovedal na otázku- kto by to chcel mať v susedstve? Radšej by
tam mal detské ihrisko. Vyjadril sa pochvalne k tejto akcii, ale je umiestnená na zlom mieste.
Ing. Peter Tomko – pevná stavba, napr. detské ihrisko sa tam nemôže postaviť. Je to záplavové
územie.
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 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
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Ján Kubička, Ing. Peter Kubička,
MUDr. Milan Maďar
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 uzatvorenie nájomnej zmluvy o prenájme
časti pozemku- parcely reg. C , č. 7369/1 a 7368 vo výmere 2850 m², číslo LV 2287 a LV
1704, k.ú. Krásna pre :
a) Evotec s.r.o., Hlavná 18/37, 076 12 Kuzmice
c) na dobu : od 22.07.2020 do 30.09.2020
d) účel nájmu : zriadenie skúšobnej prevádzky rekreačného parku s možnosťou jazdy na
elektrických štvorkolkách, ponúknuť obyvateľom Krásnej a priľahlého okolia možnosti
rekreácie vo forme jazdy na elektrických štvorkolkách v bezpečnom, prírodnom prostredí a
sprostredkovať im tak športový a relaxačný zážitok.
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Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, František Jurčo, MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : Mária Hakeová, Ing. Ján Kubička, Ing. Peter Kubička
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
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
c) na dobu : od podpisu zmluvy na dobu neurčitú
d) 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
c) na dobu : od podpisu zmluvy na dobu neurčitú
d) účel nájmu : umiestnenie a prevádzkovanie nabíjacej stanice a parkovanie elektrických
bicyklov a skútrov v počte max.3 ks
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Ján Kubička, Ing. Peter Kubička,
MUDr. Milan Maďar
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 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
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Ján Kubička, Ing. Peter Kubička,
MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 16 : Návrh na ocenenie cenou KSK
Ing. Peter Tomko – na udelenie ceny „ Historická osobnosť regiónu“ navrhuje prof. Michala
Lacka SJ pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia, ktoré sme v tomto roku oslávili. Žiadne
iné návrhy predložené neboli.
Bez rozpravy.
Návrh na uznesenie:
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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 návrh na udelenie ceny „Historická
osobnosť regiónu“ pre prof. Michala Lacka SJ.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Ján Kubička, Ing. Peter Kubička,
MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 17 : Zasadnutie komisie sociálnych vecí, rodiny a zdravia-schválenie žiadostí
o jednorazový finančný príspevok
Mária Hakeová, predsedníčka komisie – na zasadnutí komisie boli prerokované 2 žiadosti
o poskytnutie príspevku vo výške 50,- € : - žiadosť p. Petríkovej na zakúpenie vykurovacieho
zariadenia, - žiadosť p. Horváthovej na bývanie. K žiadostiam boli priložené všetky
požadované podklady. Komisia odporúča obidve žiadosti 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 schvaľuje žiadosť p. Marty Horváthovej, Lackova
30, Košice- Krásna o jednorazový finančný príspevok vo výške 50,- € na účel uvedený
v žiadosti
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Ján Kubička, Ing. Peter Kubička,
MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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 žiadosť p. Oľgy Petríkovej, Ukrajinská
38, Košice- Krásna o jednorazový finančný príspevok vo výške 50,- € na účel uvedený
v žiadosti
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Ján Kubička, Ing. Peter Kubička,
MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 18 : Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu- informácia
MUDr. Milan Maďar, predseda komisie – predložil písomnú správu zo zasadnutia komisie,
ktoré sa konalo 24.08.2020. Bola vykonaná kontrola povinnosti podania majetkových priznaní
verejných funkcionárov a vedúcich zamestnancov za rok 2019. V zmysle novely zákona č. 357
z r. 2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov platnej od
1.1.2020 sa majetkové priznanie podáva v zmysle čl. 8 ods. 5 najneskôr do 30 dní po uplynutí
1 roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie. V jednom prípade táto povinnosť splnená
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nebola, ide o bývalého starostu. Z toho vyplývajú určité sankcie. V tomto prípade sa pokuta
ukladá vo výške mesačného platu verejného funkcionára, ak ide o porušenie povinnosti podať
oznámenie podľa čl. 7 v lehote ustanovenej v čl. 7. Na základe toho komisia podáva podnet na
začatie konania na základe čl. 8 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. voči bývalému starostovi MČ
Košice-Krásna v období 2014-2018 z dôvodu, že majetkové priznanie za r. 2019 bývalého
starostu podané nebolo.
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 informáciu o záveroch zasadnutia
komisie na ochranu verejného záujmu.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Ján Kubička, Ing. Peter Kubička,
MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 19 : Zasadnutie komisie výstavby, ŽP a dopravy – informácia
Ing. Peter Tomko – na zasadnutí komisie sa zúčastnili zástupcovia urbariátu a spoločnosti LF
Development. Je potrebné pokračovať v pozemkových úpravách, ktoré boli schválené ešte v r.
2010, v r. 2012 bolo vydané stavebné povolenie, ktoré bolo predĺžené do roku 2016. Keďže sa
tieto úpravy nerealizovali, povolenie stratilo platnosť. Na spomenutom rokovaní stavebnej
komisie sa zhodli, aby MČ požiadala mesto, aby podniklo kroky pre pokračovanie v týchto
úpravách. Podstata tohto projektu je odvodnenie. Pokiaľ by sa v projekte pokračovalo, MČ
bude pripomienkovať, aby sa do projektu zahrnulo aj odvodnenie ulíc Polesná, K lesu, Smutná,
Adamova a Minská. Projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na MÚ.
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 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.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Ján Kubička, Ing. Peter Kubička,
MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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K bodu 19/1 : Dotácia z rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna pre farnosť v Krásnej
Ing. Peter Tomko- žiadosť farnosti Krásnej na poskytnutie dotácie vo výške5 000,- € bola
prerokovaná na zasadnutí miestnej rady a komisie financií 18.5.,kde bola vznesené požiadavka
na doplnenie účelu použitia dotácie, príp. rozpočet alebo cenovú kalkuláciu. Stalo sa tak 29.5.
Finančná komisia a miestna rada odporúčajú žiadosť schváliť. Prostriedky budú použité na
vypracovanie projektovej dokumentácie strechy kostola.
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 5000,- € pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť sv. Cyrila a Metoda v Krásnej
na účel uvedený v žiadosti
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Ján Kubička, Ing. Peter Kubička,
MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
❖ V čase od 17,36 do 17,40 hod. nebol v rokovacej miestnosti prítomný poslanec
MUDr. Milan Maďar
K bodu 5 : Správa o činnosti poslanca mestského zastupiteľstva
Ing. Vladimír Saxa- mestské zastupiteľstvo zasadlo naposledy dňa 30.7. a 31.7. 2020
pokračovalo neplánovaným zasadnutím. Rokovali o schválení VZN užívaní komunikácie,
VZN o dočasnom parkovaní, VZN o výstroji mestskej polície, VZN o čistote. Dôležitým
bodom bolo schválenie záverečného účtu za r. 2019 a 4. úprava programového rozpočtu na r.
2020 v súvislosti so zníženými príjmami ( z dôvodu pandemickej situácie), takisto sa krátili
dotácie z rozpočtu mesta. Rokovalo sa o DPMK- poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na modernizáciu tarifného systému, riešilo sa vedenie podniku- vymenovanie
generálneho riaditeľa, schválenie nových členov predstavenstva, nákup nových autobusovzvažovali sa viaceré možnosti ( poslanec informoval o týchto možnostiach).
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
mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie :
Za: Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. Ján Kubička, Ing. Peter Kubička,
MUDr. Milan Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 6 : Správa o činnosti poslanca KSK
Ing. Vladimír Saxa - na zasadnutí samosprávneho kraja riešili neodovzdanie majetkových
priznaní v 2 prípadoch. Boli schválené dotácie. Ako poslanec predložil návrh na rekonštrukciu
kostolov cca 30 000,- € - na podporu turizmu, zamestnanosti v regiónoch, kultúrny a duchovný
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rozvoj. Riešili sa opatrenia v súvislosti s pandemickou situáciou pre školy. Bol schválený
záverečný účet.
Rozprava :
Ing. Peter Tomko – dotácie na kostoly by bolo možné využiť aj na rekonštrukciu kaplnky oproti
kostolu?
Ing. Vladimír Saxa- áno, ale až na budúci rok. Je potrebné napísať žiadosť.
Ing. Peter Tomko – obrátil sa na prítomných členov farskej rady, aby pripravili žiadosť. Mestská
časť má záujem iniciovať vyčistenie židovského cintorína po dohode so židovskou obcou.
Ing. Vladimír Saxa – na túto tému už rozprával s predsedom židovskej obce, ktorá má záujem
komunikovať. Poslanec poskytne kontakty. Informoval, že opakovane urguje rekonštrukciu
zdravotného strediska v Krásnej. Mesto Košice rokuje, aby cesty II. a III. triedy napr. cesta
smerom na Polianku, na Hutku prešli do správy KSK, čo by si vyžadovalo desiatky miliónov
EUR investícií.
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, Ing. Ján Kubička, Ing. Peter Kubička, MUDr. Milan
Maďar
Proti : 0
Zdržal sa : František Jurčo
Starosta navrhol, aby sa o bodoch 20 a 21 rokovalo spoločne, s čím poslanci súhlasili.
K bodu 20 : Interpelácie
K bodu 21 : Rôzne
Mária Hakeová – ako predsedníčka komisie sociálnej komisie dáva návrh, aby sa
v predvianočnom období starším ľuďom nedávali vianočné bomboniéry ako doteraz, ale fľaša
medu s etiketou mestskej časti.
Ing. Patrik Ivanišin- položil otázku mestskému poslancovi- ako to bude s transférmi pre MČ.
Mali sme dostať 40 000,- €, zatiaľ máme len 10 000,- €. Rozpočet zatiaľ nie je zmenený. MČ
podľa požadovaných kritérií všetko vydokladovala.
Ing. Vladimír Saxa – odporúča prerokovať na rade starostov.
Ing. Peter Tomko- je potrebné schváliť termíny zasadnutia miestnej rady a miestneho
zastupiteľstva.
Po vzájomnej komunikácii sa poslanci zhodli na termínoch : 28.10 miestna rada o 16.00 hod.
a 11.11. MZ o 16.00 hod.
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 termín zasadnutia Miestnej rady a
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Krásna:
Miestna rada
28.10.2020 o 16.00 hod.
Miestne zastupiteľstvo
11.11.2020 o 16.00 hod.
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K bodu 22 : Záver
Starosta sa všetkým prítomným poďakoval za účasť a rokovanie miestneho zastupiteľstva
ukončil.
Košice- Krásna 21.9.2020
Zapísala

: Marta Petrušová

Overovatelia : Mária Hakeová
František Jurčo

Ing. Peter Tomko, starosta
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