Zápis
z VIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice- Krásna konaného dňa 10. marca 2020

Prítomní :
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
Ing. Vladimír Saxa
Ing. Ján Kubička
MUDr. Milan Maďar

Starosta Mestskej časti ( ďalej MČ) Košice-Krásna Ing. Peter Tomko otvoril rokovanie
v stanovenom čase, privítal prítomných. Zo siedmych poslancov boli prítomní piati, na základe
čoho konštatoval, že MZ je uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil starosta Ing.
Františka Klika a Ing. Petra Kubičku.
K bodu 1 : Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania
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 návrhu programového rozpočtu Mestskej časti
Košice-Krásna na rok 2020 s vyhliadkou na roky 2021-2022
9. Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2020 na
s vyhliadkou na roky 2021-2022
10. Zmena organizačnej štruktúry Mestskej časti Košice-Krásna – Príloha č.3
11. Zásady poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov
12. Návrh na zmenu pracovného úväzku hlavnej kontrolórky MČ Košice- Krásna
13. Sadzobník poplatkov Mestskej časti Košice-Krásna
14. Zámer kúpy pozemkov za účelom výstavby, resp. rekonštrukcie komunikácií na
uliciach Minská, Ukrajinská
15. Informácia o urovnaní súdneho sporu s p. Eliášovou
16. Informácia o modernizácii školskej kuchyne ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
17. Informácia o možnosti využitia národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach
s prítomnosťou rómskych komunít na úrovni miestneho úradu“
18. Informácia k prístavbe Bistra Včielka
19. Návrh plánu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 1. polrok 2020
20. Interpelácie
21. Rôzne
22. Záver

Hlasovanie za predložený program :
Za: 5 - Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Rozprava:
K programu neboli zo strany prítomných predložené žiadne návrhy na zmenu a doplnenie, resp.
stiahnutie jednotlivých bodov.
Návrh na uznesenie:
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 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. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu Mestskej časti
Košice-Krásna na rok 2020 s vyhliadkou na roky 2021-2022
9. Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2020 na
s vyhliadkou na roky 2021-2022
10. Zmena organizačnej štruktúry Mestskej časti Košice-Krásna – Príloha č.3
11. Zásady poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov
12. Návrh na zmenu pracovného úväzku hlavnej kontrolórky MČ Košice- Krásna
13. Sadzobník poplatkov Mestskej časti Košice-Krásna
14. Zámer kúpy pozemkov za účelom výstavby, resp. rekonštrukcie komunikácií na
uliciach Minská, Ukrajinská
15. Informácia o urovnaní súdneho sporu s p. Eliášovou
16. Informácia o modernizácii školskej kuchyne ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
17. Informácia o možnosti využitia národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach
s prítomnosťou rómskych komunít na úrovni miestneho úradu“
18. Informácia k prístavbe Bistra Včielka
19. Návrh plánu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 1. polrok 2020
20. Interpelácie
21. Rôzne
22. Záver
Hlasovanie :
Za: 5 - Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička
Proti : 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Ing. Patrik Gordoň - predseda , Mária Hakeová,
František Jurčo - členovia
Bez rozpravy.
Návrh na uznesenie:
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 volí návrhovú komisiu v zložení : Ing. Patrik Gordoň
- predseda , Mária Hakeová, František Jurčo - členovia
Hlasovanie :
Za: 5 - Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička
Proti : 0
Zdržal sa: 0
K bodu 3 : Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení s predchádzajúceho zasadnutia MZ vykonal zástupca starostu Ing.
František Klik – konštatoval:
- uznesenie č. 107 -zmena hranice katastrálneho územia- uznesenie je v riešení -čaká sa
na vyjadrenie MČ Košice-Nad jazerom a následne sa zašle na katastrálny úrad
- uznesenie č. 108 -odkúpenie parciel súkromných vlastníkov v lokalite Zelená ulicauznesenie je v riešení – vlastníkom bola zaslaná výzva, aby prejavili záujem o predaj
- ostatné uznesenia boli splnené
Bez rozpravy.
Návrh na uznesenie:
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 berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie :
Hlasovanie :
Za: 5 - Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička
Proti : 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4 : Správa veliteľa Mestskej polície – stanice Nad Jazerom
Pre neprítomnosť veliteľa Mestskej polície-stanice Nad Jazerom sa o tomto bode nerokovalo.
K bodu 5 : Správa o činnosti poslanca mestského zastupiteľstva
K bodu 6 : Správa o činnosti poslanca Košického samosprávneho kraja
Z dôvodu neprítomnosti poslanca KSK a poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Vladimíra
Saxu sa o týchto bodoch nerokovalo.
K bodu 7 : Správa o činnosti starostu mestskej časti
Ing. Peter Tomko – starosta predložil správu o svojej činnosti za obdobie od 19.12.2019 do
9.3.2020, počas ktorého sa uskutočnili tieto stretnutia a rokovania:
- v rámci Košických vianočných trhov sa zúčastnil podávania punču
- verejné korčuľovanie v Aréne Sršňov zdarma pre občanov našej mestskej časti
- účasť na výročnej koncoročnej schôdzi Klubu seniorov
- silvestrovský punč a ohňostroj pred kaštieľom - Vítanie nového roka

- prvé stretnutie s predstaviteľmi gréckokatolíckej cirkvi pri príležitosti prípravy osláv
storočnice pátra Lacka.
- novoročné stretnutie starostov mestských častí v historickej radnici za prítomnosti primátora
- opakované stretnutie s predstaviteľmi FK Krásna
- stretnutie na magistráte ohľadom komunitného parku
- stretnutie na referáte dopravy ohľadom Ukrajinskej ulice
- pravidelné stretnutie s výborom klubom seniorov
- prednášky pri príležitosti 100. výročia narodenia pátra Lacka
- slávnostná liturgia pri príležitosti 100. výročia narodenia pátra Lacka
- pojednávanie s pani Eliašovou 11 ročný súdny spor- podrobnejšie informácie v samostatnom
bode
- stretnutie na úrade MČ s novovymenovaným náčelníkom mestskej polície p. Pavelčákom
a veliteľom p. Fajčíkom (bezpečnosť, monitorovanie bezdomovcov a kamerový systém)
- porada PZ za prítomnosti riaditeľa KRPZ a OR PZ (v rámci diskusie som vystúpil
s požiadavkou monitorovania občanov prichádzajúcich z Bernatoviec – Oáza, požiadavka na
meranie rýchlosti vozidiel prichádzajúcich z Hutky a Polianky a taktiež ranné monitorovanie
vozidiel prechádzajúcich cez IBV Pri mlyne)
- stretnutie s riaditeľkou knižnice pre deti a mládež Košice
- CO školenie štatutárov mesta a MČ – vyhodnotenie splnenia úloh v oblasti krízového riadenia
civilnej obrany štátu a hospodárskej mobilizácie
- pracovné stretnutie s podpredsedom KSK
- zasadnutie Rady starostov
- stretnutie na stavebnom úrade s p. Garajom ohľadom vydávania kolaudačných rozhodnutí
- stretnutie so zástupcami spoločnosti Antik - rozmiestnenie elektrobicyklov, skútrov,
umiestnenia nabíjacích staníc
- zasadnutie komisie výstavby- p. Eliašová- mimosúdne vyrovnanie, bistro Včielka- - prístavba
- obhliadka domu Nádeje na cintoríne spolu s p. prednostom a kontrolórkou
- stretnutie s p. Gombitom v Oáze Bernátovce - ubytovanie občanov z Lubiny
- stretnutie na špecializovanom stavebnom úrade s p. Remetajovou- komunitný park, IBV pri
Mlyne, Ukrajinská ulica
- projekt Ukrajinská, chodník Atrium- IBV štrkovisko, Krásna pri jazere, Edisonova, MinskáUkrajinská
- rokovanie mestského zastupiteľstva
- stretnutie s VSD- osvetlenie, rozšírenie a modernizácia osvetlenia
- stretnutie s VVS- kanál Golianova ulica
- stretnutie s p. Fajčíkom-MsP- osadenie kamier v MČ v spolupráci s Antikom
- stretnutie s p. riaditeľkou ZŠ s MŠ v Krásnej PaedDr. Veronikou Becovou
- stretnutie na Lesnom a pozemkovom úrade a katastri ohľadom výkupu pozemkov na Zelenej
ulici
Rozprava :
Ing. Patrik Gordoň – položil otázku ku kamerovému systému v Krásnej, či sa bude, resp. čo sa
bude meniť.
Ing. Peter Tomko – Antik dal požiadavku na VSD -využitie na rozšírenie siete prostredníctvom
stĺpov VSD, t.j. vzduchom. Následne môžu byť robené prípojky a inštalované kamery. MČ má
v úmysle nainštalovať 5 kamier : na svetelnej križovatke, ul. Na močidlách-k železničnému
mostu, Adamova-Žiacka, Vyšný Dvor- Minská-K majeru, Na Hore
Návrh na uznesenie:
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 berie na vedomie správu o činnosti starostu Mestskej
časti Košice-Krásna.
Hlasovanie :
Za: 5 - Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička
Proti : 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8 : Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu Mestskej
časti Košice-Krásna na rok 2020 s vyhliadkou
na roky 2021-2022
Ing. Gabriela Šimonovičová – predložené stanovisko k návrhu rozpočtu je vypracované
v zmysle príslušných zákonov k návrhu rozpočtu, ktorý bol predložený a vzatý MZ na vedomie
v decembri 2019. Keďže v novom návrhu sú iné údaje, odporúča MZ zobrať stanovisko na
vedomie.
Bez rozpravy.
Návrh na uznesenie:
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 berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2020 s vyhliadkou na
roky 2021-2022
Hlasovanie :
Za: 5 - Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička
Proti : 0
Zdržal sa: 0
K bodu 9 : Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2020
s vyhliadkou na roky 2021-2022
Ing. Peter Tomko – návrh rozpočtu bol prerokovaný na zasadnutí miestnej rady a komisie
financií a správy majetku, následne zverejnený na úradnej tabuli. Poslancom bol predložený
v časovom predstihu ako súčasť materiálov na rokovanie.
Rozprava:
Ing. František Klik, Ing. Patrik Gordoň - vyjadrili spokojnosť s návrhom rozpočtu
a s výsledkami.
Ing. Peter Tomko – doplnil informáciu, že MČ sa snaží zapájať do rôznych projektov
a výziev- možno budú príjmy aj odtiaľto
Návrh na uznesenie:
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 schvaľuje programový rozpočet
Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2020 s vyhliadkou na roky 2021-2022 podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie :
Za: 5 - Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička
Proti : 0
Zdržal sa: 0

K bodu 10 : Zmena organizačnej štruktúry Mestskej časti Košice-Krásna- Príloha č. 3
Ing. Peter Tomko – ako je uvedené v dôvodovej správe : všetky referáty boli začlenené pod
referát prednostu. Zmena sa dotkla referátu účtovníctva a rozpočtovníctva, ktorý už nemá
vedúcu pozíciu.
Bez rozpravy.
Návrh na uznesenie:
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 berie na vedomie zmenu organizačnej štruktúry
miestneho úradu Mestskej časti Košice-Krásna v zmysle prílohy č. 3 k Organizačnému
poriadku miestneho úradu Mestskej časti Košice-Krásna s účinnosťou od 1.1.2020
Hlasovanie :
Za: 5 - Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička
Proti : 0
Zdržal sa: 0
K bodu 11 : Zásady poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov
Ing. Peter Tomko – z dôvodu narastajúceho záujmu o túto službu zo strany obyvateľov je
potrebné presnejšie zadefinovať podmienky poskytovania stravy a zabezpečenie rozvozu, čo je
možné len v rámci našich kapacitných možností. Podľa nových zásad bude možné poskytovať
stravu len dôchodcom poberajúcim starobný alebo invalidný dôchodok.
Bez rozpravy.
Návrh na uznesenie:
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 schvaľuje Zásady poskytovania príspevku na
stravovanie dôchodcov a dovoz stravy podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 1.4.2020
Hlasovanie :
Za: 5 - Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička
Proti : 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 12 : Návrh na zmenu pracovného úväzku hlavnej kontrolórky MČ KošiceKrásna
Ing. Peter Tomko – o zmenu pracovného úväzku požiadala hlavná kontrolórka.
Ing. Gabriela Šimonovičová – doplnila informáciu : u hlavného zamestnávateľa sa zmenila jej
pracovná pozícia a teda aj pracovná náplň, táto zmena si bude vyžadovať viac času a viac
cestovania.
Bez rozpravy.
Návrh na uznesenie:
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 schvaľuje zmenu pracovného úväzku hlavnej
kontrolórky MČ Košice- Krásna na 1/3 pracovný úväzok s platnosťou od 01.04.2020.
Hlasovanie :
Za: 5 - Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička

Proti : 0
Zdržal sa: 0
K bodu 13 : Sadzobník poplatkov Mestskej časti Košice-Krásna
Ing. Peter Tomko- predložený návrh bol prerokovaný na zasadnutí miestnej rady a komisie
financií a správy majetku. Zmeny sa dotkli najmä v časti C.-nájomné za prenajatú plochu pri
ambulantnom predaji, v časti D.- poplatky za inzerciu v Krasňančanovi, -poplatky za
zapožičanie hnuteľných vecí, v časti E.- cintorínske poplatky.
Rozprava:
Ing. Gabriela Šimonovičová – doplnila, že cintorínske poplatky sa dotkli najmä obyvateľov bez
trvalého pobytu v mestskej časti.
Mária Hakeová – aj pre obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti sa poplatky zvýšili.
Ing. František Klik – mestská časť má v úmysle postaviť kolumbárium, kde budú nižšie
poplatky.
Návrh na uznesenie:
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 schvaľuje Sadzobník poplatkov a náhrad nákladov
Mestskej časti Košice-Krásna podľa predloženého návrhu s platnosťou od 1.4.2020.
Hlasovanie :
Za: 3 - Ing. Patrik Gordoň, František Jurčo, Ing. František Klik
Proti : 0
Zdržal sa : 2 -Mária Hakeová, Ing. Peter Kubička
K bodu 14 : Zámer kúpy pozemkov za účelom výstavby, resp. rekonštrukcie komunikácií
na uliciach Minská, Ukrajinská
Ing. Peter Tomko – zámer kúpy parciel č. 5/2 a 900/505 je navrhnutý pre urýchlenie
a zjednodušenie procesu zaobstarania projektovej dokumentácie, získania stavebného
povolenia a následne realizácie chodníkov v úsekoch vedľa komunikácie na Ukrajinskej ulici.
Následne mestská časť podnikne kroky k odpredaju pozemkov mestu Košice. Pokiaľ by mesto
prejavilo záujem o kúpu pozemkov hneď, tak je tento zámer bezpredmetný.
Rozprava:
Mária Hakeová – bude sa riešiť aj odbočovací pruh na Mozartovu ulicu?
Ing. Peter Tomko – aj to bude zahŕňať tento projekt. Takisto aj svetelnú križovatku ( nastavenie
intervalov), ktorej systém je už zastaralý.
Návrh na uznesenie:
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 schvaľuje zámer odkúpenia parcely č. 900/505
v katastrálnom území Krásna, evidovanej na LV č. 1152 (17 vlastníkov), registra „E“ KN,
druh pozemku orná pôda vo výmere 250 m2 v zastavanom území obce pre riešenie križovatky
ulíc Ukrajinská a Minská, za účelom vypracovania projektovej dokumentácie stupeň stavebné
povolenie, na vybudovanie chodníka a zriadenie priechodu pre chodcov cez Ukrajinskú ulicu.

Hlasovanie :
Za: 5 - Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička
Proti : 0
Zdržal sa: 0

Návrh na uznesenie:
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 schvaľuje zámer odkúpenia parcely č. 5/2
v katastrálnom území Krásna, evidovanej na LV č. 3551 (4 vlastníci), parcela registra „E“ KN,
druh pozemku ostatná plocha vo výmere 63 m2 v zastavanom území obce pre riešenie
križovatky ulíc Ukrajinská, Lackova a Mozartova, za účelom vypracovania projektovej
dokumentácie stupeň stavebné povolenie, na vybudovanie nového chodníka na Mozartovej
ulici a jeho napojenie na chodník na Ukrajinskej ulici.
Hlasovanie :
Za: 5 - Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička
Proti : 0
K bodu 15 : Informácia o urovnaní súdneho sporu s p. Eliášovou
Ing. Peter Tomko – na zasadnutí stavebnej komisie vo februári 2020 sa zúčastnil aj právny
zástupca p. Eliáša, na ktorého prešli vlastnícke práva. Starosta vyjadril nesúhlas s výstavbou
plota podľa pôvodného projektu, pretože nespĺňa účel. Oplotenie bude z pevného pletiva
s ostnatým drôtom vo vrchnej časti. V tomto zmysle sa vypracuje nový projekt, ktorý sa zašle
na pripomienkovanie. Akonáhle budeme mať súhlasné stanovisko, natiahnu sa aj nové siete.
Pri ihrisku je mobilná toaleta, svetlo sa večer vypína, brána sa zatvára. Cieľom je definitívne
vyriešiť spor mimosúdne a nevracať sa k nemu.
Bez rozpravy.
Návrh na uznesenie:
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 berie na vedomie informáciu o urovnaní súdneho
sporu s p. Eliášovou
Hlasovanie :
Za: 5 - Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička
Proti : 0
Zdržal sa: 0
K bodu 16 : Informácia o modernizácii školskej kuchyne ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
Ing. Peter Tomko – v nevyužívanom pavilóne školy sa vyčistil interiér, urobila sa inštalácia
elektrorozvodov a hrubá oprava omietky po inštalácii. Pre objekt školskej jedálne je
vypracovaná projektová dokumentácia na modernizáciu kuchyne a jej odkanalizovanie
s vyústením na Rehoľnú ulicu. Do kuchyne sa už zakúpil konvektomat, elektrický robot
a plynová smažiaca panvica.
Rozprava:
Ing. Patrik Gordoň – navrhuje riešiť aj osvetlenie v telocvični, ktoré je nedostačujúce, napr.
vymeniť za led svietidlá.
Ing. Peter Tomko – aj k tomu je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu, svojvoľne to
robiť nemôžeme.
Návrh na uznesenie:
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 berie na vedomie informáciu o modernizácii
školskej kuchyne ZŠ s MŠ sv. Marka Križina.
Hlasovanie :
Za: 5 - Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička
Proti : 0
Zdržal sa: 0
K bodu 17 : Informácia o možnosti využitia národného projektu „Terénna sociálna
práca v obciach s prítomnosťou rómskych komunít na úrovni miestneho úradu“
Ing. Peter Tomko – v súvislosti s týmto projektom nás oslovilo mesto Košice. Našim
zámerom bolo získať pracovníka- koordinátora VPP. Takáto možnosť ale nie je. Projekt je
zameraný len na terénnu sociálnu prácu- vzdelávania rómskych komunít, osveta.
Bez rozpravy.
Návrh na uznesenie:
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 ) berie na vedomie informáciu o možnosti využitia národného projektu „Terénna sociálna
práca v obciach s prítomnosťou rómskych komunít II na úrovni miestneho úradu“
b) neodporúča zapojenie Mestskej časti Košice-Krásna do uvedeného projektu v tomto období
Hlasovanie :
Za: 5 - Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička
Proti : 0
Zdržal sa: 0
K bodu 18 : Informácia o prístavbe Bistra Včielka
Ing. Peter Tomko – ostatného zasadnutia komisie výstavby sa zúčastnil aj p. Milan Hegedüšprevádzkovateľ bistra, ktorý predstavil projekt: na mieste, kde sa toho času nachádza
prístrešok, má byť prístavba. Je si vedomý, že zmluva o prenájme platí do roku 2025. Komisia
odporúča súhlasiť s prístavbou a navrhla indexáciu ceny nájmu.
Bez rozpravy.
Návrh na uznesenie:
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 berie na vedomie informáciu o prístavbe Bistra
Včielka – objekt Domu služieb Barón
Hlasovanie :
Za: 5 - Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička
Proti : 0
Zdržal sa: 0

K bodu 19 : Návrh plánu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 1. polrok
2020
Prítomní poslanci navrhli termín zasadnutia miestnej rady na 18.5.2020 o 16.00 hod.
A termín zasadnutia MZ na 1.6.2020 o 16.00 hod.

Bez rozpravy.
Návrh na uznesenie:
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 schvaľuje termíny zasadnutia Miestnej rady a
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Krásna na 1. polrok 2020:
Miestna rada
18.5.2020 o 16.00 hod.
Miestne zastupiteľstvo
1.6.2020 o 16.00 hod.
Hlasovanie :
Za: 5 - Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička
Proti : 0
Zdržal sa: 0
K bodu 20 : Interpelácie
Zo strany poslancov neboli predložené žiadne interpelácie.
K bodu 21: Rôzne
Mária Hakeová – ako predsedníčka komisie sociálnych vecí, rodiny a zdravia informovala, že
na zasadnutí komisie bola prerokovaná žiadosť p. Marty Horváthovej o jednorazový finančný
príspevok. Komisia odporúča MZ túto žiadosť schváliť. Takisto odporúča zvýšenie
jednorazového finančného príspevku z 33,- € na 50,- € s platnosťou od 1.4.2020.
Návrh na uznesenie:
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 schvaľuje žiadosť p. Marty Horváthovej, Lackova
30, Košice-Krásna o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 33,- € na účel uvedený
v žiadosti- domácnosť
Hlasovanie :
Za: 5 - Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie:
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 schvaľuje zmenu výšky jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi zo sumy 33,- € na sumu 50,- € s platnosťou od 1.4.2020
Hlasovanie :
Za: 5 - Ing. Patrik Gordoň, Mária Hakeová, František Jurčo, Ing. František Klik, Ing. Peter
Kubička
Proti : 0
Zdržal sa: 0
K bodu 17: Záver
Starosta sa všetkým prítomným poďakoval za účasť a VIII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva
MČ Košice-Krásna ukončil.

Košice- Krásna 12.3.2020
Zapísala

: Marta Petrušová

Overovatelia : Ing. František Klik
Ing. Peter Kubička

Ing. Peter Tomko, starosta

