UZNESENIA
z IX. neplánovaného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Krásna zo dňa 14. augusta 2018
___________________________________________________________________________
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Krásna v zmysle zákona NR SR číslo
479/2010 Z. z. o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice
A. S c h v a ľ u j e :
501.

Program rokovania :

1.
2.
6.
8.
9a

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie
Žiadosť o prenájom priestorov v DS Barón, Opátska 13, Košice- Krásna
Komunálne voľby 2018 – počet volebných obvodov, počet poslancov
Námietky k projektovej dokumentácii stavby: „Oplotenie hranice pozemkov
s p.č. 7062/1 a 7044“ – p. Eliášová
Rôzne
Záver

9b
9.

Za overovateľov zápisnice určila zástupkyňa starostu Ing. Františka Klika a Ing. Petra
Tomku.
502.

Návrhovú komisiu v zložení :

B. B e r i e
503.

Ing. Ján Kubička - predseda
Ing. Peter Tomko, Ing. František Klik - člen

na vedomie:

Uzatvorenie nájomnej zmluvy o prenájme časti nehnuteľnosti vo vlastníctve
Mestskej časti Košice- Krásna:
časť stavby so súpisným číslom 269 - Dom služieb „Barón“, parcela registra „C“ KN,
parc. č. 7027
katastrálne územie: Krásna
LV č.: 2287
celková výmera prenajatých priestorov: 270 m²
účel nájmu: prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na
regeneráciu
doba nájmu: 10 rokov
cena za prenájom: ............ EUR /rok za celý predmet nájmu
pre : Simply , s.r.o., Tatarkova 4, 040 18 Košice- Krásna
IČO: 46 936 696, DIČ 2023701218
za podmienky rekonštrukcie prenajatých priestorov v celkovej hodnote
........................EUR

504.

Námietky k projektovej dokumentácii stavby: „Oplotenie hranice pozemkov s p.č.
7062/1 a 7044“- p. Jolany Eliášovej

C:Určuje:
505.

V Mestskej časti Košice- Krásna pre volebné obdobie 2018-2022
a) Počet volebných obvodov – jeden (1) volebný obvod
b) Počet poslancov miestneho zastupiteľstva – sedem (7) poslancov

506.

Podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. § 14 ods.
2 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
v Mestskej časti Košice- Krásna pre volebné obdobie 2018-2022
a) Počet volebných obvodov – jeden (1) volebný obvod
b) Počet poslancov miestneho zastupiteľstva – sedem (7) poslancov

D: Žiada:
507.

Starostu Mestskej časti Košice- Krásna, aby do 21 dní za prítomnosti stavebnej komisie
a poslancov prevzal priestor v časti nehnuteľnosti Domu služieb „Barón“, Opátska 13,
na 1.poschodí od doterajšieho nájomcu Marieta Pro Fitness s.r.o.

Za návrhovú komisiu : Ing. Ján Kubička
Zapísala

: Marta Petrušová

JUDr. Marek Kažimír
starosta
podpísal dňa 15.8.2018

