Zápisnica
zo XVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice – Krásna zo dňa 16. 04. 2014
--------------------------------------------Prítomní : podľa prezenčnej listiny
1. Zasadnutie zahájil starosta, ktorý ospravedlnil neprítomných poslancov
a mestského poslanca. Navrhol do bodu 16 – doplniť žiadosti o jednorazové
dávky v hmotnej núdzi, 16a – zmena miesta rokovania nasledujúceho MZ.
Poslanci boli uznášania schopní v počte 7 a tento bod bol jednohlasne
schválený.
2. V tomto bode sa schvaľovala návrhová komisia v zložení František Jurčo
– predseda, členovia komisie
Marta Bodnárová, Ľubomír Hake,
za
overovateľov zápisnice boli zvolení Imrich Hake, Ing. Peter Kubička. Aj tento
bod bol schválený.
3. V tomto bode sa rokovalo o kontrole plnenia uznesení. Nakoľko František
Jurčo oznámil, že všetky uznesenia boli splnené, po jednohlasnom hlasovaní
bol bod č. 3 vzatý na vedomie.
4. V tomto bode veliteľ stanice Ing. Komjati MsP Nad jazerom oznamuje, že v
rámci hliadkovej činnosti príslušníci vykonali celkovo 131 kontrol so
zameraním :
- 7/3/2014 preventívno – bezpečnostná akcia s OOPZ za účelom
zamedzovania a vykrádania chát
- skládka biologického odpadu – nožičky
- asistencia ÚPSVR – Vyšný dvor
- 27/2/2014 uhynutý pes z dôvodu napadnutia svorkou, a to v záhradkárskej
lokalite ulice 1. mája
- 9-krát zistená skládka odpadu, zväčša komunálneho a stavebného
- 30-krát kontrola bezpečnosti detí na priechodoch pre chodcov (Ukrajinská
a Golianova ulica)
- v spolupráci s MMK, MČ Košice – Krásna, vodohospodárskym podnikom
riešenie znečistenia brehu Hornádu v úseku od ulice Galaktickej po mostík
ulice Golianovej
- riešenie jazdy motorkárov mimo cesty
O 14,55 hod. vstúpil do rokovacej miestnosti na rokovanie MZ poslanec
Ladislav Kočiš.
5. Tento bod sa vynecháva . (Účasť mestského poslanca na pohrebe)
6. Správa o činnosti starostu mestskej časti :
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Organizovanie plesu spolu s kultúrnou komisiou, osobitne Ing. Petrovi
Kubičkovi – predsedovi.
Akcia : „Čaj o piatej“, pravidelné stretnutia v stredu na MÚ s klubom seniorov
Voľby prezidenta republiky – I., II. kolo
Stretnutie s obyvateľmi na ul. sv. Gorazda spolu so stavebnou komisiou
Rokovania s futbalovým klubom Krásna, IBV Záhumnie Krásna, p.
Sedlákovou, Cassovia-info
Spolupráca so ZŠ a MŠ v Košiciach – Krásnej
Stretnutie s MsP (odstránenie skládky – biologický odpad)
Opravy, odvodnenie ciest
Rybárska brigáda (účasť 30 ľudí, naplnenie 2 kontajnerov odpadu)
Brigáda v okolí kaštieľa na Námestí sv. Cyrila a Metóda č. 2 ( vysadenie 7
líp,...)
Po otvorení rozpravy poslanec Ľubomír Hake ďakuje stavebnej komisii,
konkrétne Ladislavovi Kočišovi a taktiež Františkovi Jurčovi za ochotu a účasť
na brigáde v okolí kaštieľa. Aj tento bod bol jednohlasne vzatý na vedomie
v počte 8.

7. V tomto bode sa rokovalo o správe kontrolórky MČ za obdobie od
predchádzajúceho riadneho rokovania miestneho zastupiteľstva. Kontrolórka
predložila písomnú správu v súlade s plánom práce, kontrola bola zameraná
na vybavovanie sťažností, náhodnú kontrolu fyzického a účtovného stavu
pokladničnej hotovosti a cenín v pokladniach MČ, dotácie, kontrola na
prichádzajúce a odchádzajúce faktúry. Vykonanou kontrolou nedostatky
zistené neboli. Bod č. 7 – jednohlasne vzatý na vedomie.
8. K tomuto bodu JUDr. Želinská Mária vypracovala stanovisko k návrhu
záverečného účtu (viď. príloha) MČ za rok 2013 a na jeho základe odporúča
miestnemu zastupiteľstvu po prerokovaní záverečného účtu tento schváliť so
záverom : celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Poslankyňa
a zároveň predsedkyňa finančnej komisie udáva, že výsledky sú veľmi dobré
a napriek záväzkom, ktoré máme, platenia úveru MČ skončila s veľmi dobrým
výsledkom hospodárenia za rok 2013. Bod č. 8 – jednohlasne vzatý na
vedomie v počte 8.
9. Starosta prítomným poslancom oznámil, že prebytok hospodárenia vznikol
z dôvodu šetrného hospodárenia, a to aj napriek poníženým podielovým
daniam. Prebytok bude prevedený do rezervného fondu a následne jeho
použitie bude prerokované s komisiami pri MZ. Poslankyňa JUDr. Popovičová
sa pýta, či už bol vykonaný audit, na čo starosta uvádza, že nie, ale bola
oslovená audítorka, ktorá vykonaná audit v mesiaci máj. Poslankyňa,
predsedníčka finančnej komisie Marta Bodnárová odporúča schváliť
celoročné hospodárenie bez výhrad. Tento bod bol jednohlasne vzatý na
vedomie v počte 8.
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10. V tomto bode sa rokovalo o plnom pracovnom úväzku starostu MČ Košice –
Krásna pre volebné obdobie r. 2014 – 2018, ktorý bol jednohlasne vzatý na
vedomie.
11. V tomto bode starosta oznamuje, že vznikli dôvody na nezrealizovanie kúpy
pozemku – parcely č. 10304/2, kat. úz. Krásna od rímskokatolíckej cirkvi. Ide
o ťarchu, rímskokatolícka cirkev už kontaktovala OTP banku, znalecký
posudok už je vypracovaný, druh pozemku – orná pôda. Navrhuje na
dnešnom rokovaní schváliť len zámer kúpy. Schválené v počte 8 – za.

12. V tomto bode sa schvaľoval zámer na rekonštrukciu a rozšírenie verejnej
komunikácie Prašná ulica v zmysle regulatívov územného plánu – napojenie
lokality IBV Záhumnie Krásna na cestu II. triedy ulica Ukrajinská. Ďalej
prevzatie do správy od mesta Košice parcelu registra „E“ č. 2002/501
o výmere 1843 m², parcelu registra „E“ č. 691/501 o výmere 671 m², parcelu
registra „E“ č. 190, vedené na LV č. 3547 o výmere 178 m² za účelom
rekonštrukcie komunikácie ulica Prašná v zmysle regulatívov územného plánu
– napojenie lokality IBV Záhumnie Krásna na cestu II. triedy ulica Ukrajinská.
Ďalej prevzatie pozemku do správy od mesta Košice, parcelu registra „E“ č.
225, vedenú na LV č. 3547 za účelom výstavby chodníka na Mozartovej ulici.
Aj tento bod bol jednohlasne schválený.
13. Tento bod bol zameraný na zámer priameho predaja majetku MČ Košice –
Krásna z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to parcelu registra „C“, parc.
č. 6831 – ostatné plochy vo výmere 156 m² k. ú. Krásna, zapísanú na LV
2287. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza v zátopovom pásme Hornádu, je
nepoužiteľný pre inú osobu ako pre vlastníka priľahlej nehnuteľnosti, ide
o malú rozlohu a je oplotený z troch strán, využívaný žiadateľmi. Po otvorení
rozpravy poslanci Ľubomír Hake a JUDr. Popovičová Janette navrhujú
pozemok predať. Hlasovanie : 8 – za, schválený.
14. Advokátska kancelária zastupujúca spoločnosť KOSIT a.s. v Košiciach
v rámci projektu prestavby v súčasnosti existujúceho parovodu na
horúcovod, rieši problematiku usporiadania vzťahov k nehnuteľnostiam, ktoré
sú touto prestavbou dotknuté. V rámci projektu horúcovod sa nachádzajú aj
nehnuteľnosti vo vlastníctve MČ Košice – Krásna, spôsob využitia 30,
umiestnenie 1 na zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti KOSIT
a.s. Výška odplaty za zriadenie vecného bremena je vo výške 8,54 € / 1 m²
jednorázovo. Kontrolórka žiada vypracovať znalecký posudok na konkrétnu
parcelu. Tento bod sa prerušuje a odkladá na najbližšie mimoriadne
zastupiteľstvo.
15. V tomto bode sa rokovalo o stanovenie poslancov a volebný obvod na
obdobie rokov 2014/2018. Novelou zákona o Meste Košice č. 354/2012 Z.z.,
ktorou sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
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neskorších predpisov. V zmysle § 14 ods. 2 písm.b) počet poslancov MZ na
celé volebné obdobie určí pred voľbami do orgánov samosprávy obcí MZ
podľa počtu obyvateľov MČ. Mestská časť Košice – Krásna má cca 4 450
obyvateľov. Po otvorení rozpravy – poslanci Mgr. Irena Feketeová, František
Jurčo, Ing. Peter Kubička sa zhodli na tom, že je potrebných 7 (sedem)
poslancov, nakoľko počet obyvateľov stúpa, je potrebné roznášať občasník
a taktiež máme aj komisie pri MZ. Hlasovanie : 8 – za. Bod č.15 schválený.
16. Jednorazové dávky v hmotnej núdzi :
- Balogová Soňa – schválená ( pohrebné výdavky)
- Jozef Héger – schválená ( protéza )
- Matisová Miroslava – schválená (živobitie)
Hlasovanie : 8 – za, schválený
16a. Dňa 19. 6. 2014 je vytýčené ďalšie rokovanie miestneho zastupiteľstva. Po
dohode s neziskovou organizáciou – „Zachráňme kaštieľ v Krásnej“ a po
rozprave s poslancami sa schválilo, že sa uskutoční v kaštieli v Krásnej na
Námestí sv. Cyrila a Metóda č. 2. Hlasovanie : 8 – za, jednohlasne
schválený.
17. Diskusia :
Mgr. Irena Feketeová – kontajnery sú na nevýhodnom mieste a taktiež cesta
na Košickú Polianku.
Starosta : stanovištia kontajnerov v Krásnej sa určujú v januári, každý chce
mať kontajner blízko a zároveň nie pred domom. Čo sa týka cesty na
Košickú Polianku ide o núdzové riešenie, no realizácia cesty v tomto roku
nebude, ale v rokoch 2015/2016, cesta sa bude zatiaľ pravidelne zasypávať.
Ing. Peter Kubička – MŠ žiada o finančnú pomoc.
Starosta : MČ eviduje žiadosť MŠ, momentálne je rozpočet schválený, pri
zmene rozpočtu v II. polroku sa budeme žiadosťou zaoberať.
Na záver, starosta poďakoval prítomným poslancom a zástupkyni za účasť.
Košice – Krásna, 16. 04. 2014
Zapísala : Eva Balogová

Overovatelia :

Imrich Hake
Ing. Peter Kubička
Ing. Vladimír Saxa
starosta
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