
Vyhodnotenie plnenia volebného programu 

Päť spoločných priorít rozvoja Krásnej 

Za aktívnu pomoc a spoluprácu pri realizácii programových cieľov ďakujem všetkým poslancom miestneho 
zastupiteľstva, mestskému poslancovi MUDr. Milanovi Maďarovi, zamestnancom miestneho úradu, ako aj 

všetkým občanov, ktorí svojou odbornou prácou v komisiách prispeli k napĺňaniu nášho volebného 
programu. Marek Kažimír, starosta 

Rozvoj dopravnej infraštruktúry a služieb 

- rozšírenie Slaneckej cesty cez Jazero na štyri jazdné pruhy 

V roku 2015 bol z úrovne mesta Košice spracovaný nový geometrický plán na odčlenenie a výkup parciel, 

ktorý bol zapísaný v katastri nehnuteľnosti. V roku 2016 boli ukončené práce na novom geometrickom pláne 
a mesto Košice prostredníctvom súkromnej firmy začalo s výkupom pozemkov parciel určených k výstavbe 

Slaneckej cesty ( štyri jazdné pruhy). V súčasnej dobe prebieha majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 
nevyhnutných na rozšírenie cesty. 

- súvislé opravy ciest – Minská, K majeru, Opátska, cesta na Košickú Polianku 

V mesiaci máj 2016 bola ukončená komplexná obnova cesty na Košickú Polianku a súvislá oprava ulice K 

majeru. V roku 2017 bol na Minskej ulici po rekonštrukcii plynového potrubia vymenený asfaltový koberec. 
Výmena asfaltového koberca na Opátskej ulici bude realizovaná po výstavbe optickej siete a dažďovej 
kanalizácie. 

 

- nové cesty na ulici „Na močidlách“, Hornej 

Na Hornej ulici bola v roku 2015 zrealizovaná súvislá rekonštrukcia celej komunikácie. V roku 2015 boli 

navyše zrealizované súvislé opravy časti ulíc 1. mája, Štrková a Harčarova. V roku 2016 bola po dvadsiatich 
rokoch odstránená prekážka v cestnej premávke a  opäť otvorená ulica Keldišova. Na ulici Na močidlách 

v spolupráci s FC Lokomotíva, a.s. bola v roku 2017 ukončená výstavba a položenie asfaltového krytu 
v celom profile komunikácie. Na ulici sv. Gorazda sme v  roku 2017 vybudovali verejný vodovod a elektrickú 
sieť.  



 

 

- obnova chodníkov a ukončenie obnovy námestia sv. Cyrila a Metoda, podpora rozvoja lokality IBV  
Záhumnie 

V roku 2015 bola spracovaná projektová dokumentácia výstavby nových chodníkov na ulici, Žiacka, Opátska, 
Golianova, dažďovej kanalizácie. V roku 2016 bol zmenený Územný plán zóny a začaté stavebné konanie. 

Stavebné konanie nebolo ukončené z dôvodu majetkovo právneho vysporiadania pozemkov na Opátskej 

ulici. Plánovaný začiatok výstavby rok 2019. V lokalite IBV Záhumnie bola zrealizovaná výstavba verejného 
vodovodu, kanalizácie, preložky VN napätia, rozvodov nízkeho napätia, výstavba nových transformátorov a 

optickej site. Zrealizovaná výstavba verejného osvetlenia na uliciach Krajná, Prašná a v celej lokalite IBV 
Záhumnie. II. etapa rekonštrukcie námestia s. Cyrila a Metoda je naplánovaná v roku 2019. 

 

 

 



- rozšírenie miestneho cintorína a zvýšenie starostlivosti o hrobové miesta a jeho okolie 

V roku 2015 sme sa spoločne zamerali s Milanom Takáčom, kamenárom – miestnym živnostníkom na 

zvýšenú starostlivosť o celý priestor cintorína, pravidelné kosenie,  zvýšenie úrovne pietnej rozlúčky so 

zosnulými. V tom istom roku bol v  miestnom zastupiteľstve  schválený zámer rozšírenia cintorína v novej 
lokalite pri lese, ktorý bol predložený na mesto Košice za účelom jeho zapracovania do nového Územného 

plánu mesta Košice. Nový koncept územného plánu mesta Košice rieši rozšírenie cintorína po prístupovú 
cestu k lokalite IBV Na hore. V roku 2016 bolo osadené chemické WC a skrinky, v ktorých  návštevníci 
cintorína majú zdarma k dispozícií čistiace náradie. 

 

 

- vyčistenie lokality Vyšný dvor a zriadenie malých obchodíkov, ktoré ponúknu základné služby obyvateľom 
(pekárnička a iné služby) 

Na jar v roku 2015 bola  vyčistená východná časť lokality a vymenené oplotenie. V roku 2016 boli 
rozpracované alternatívy na  asanáciu stavby pozostatkov rodinného domu. V roku 2017 za účelom 

presťahovania rodiny a sanácie stavby bola zakúpená nehnuteľnosť v obci Kuzmice. V súčasnej dobe  sa 
pripravuje presťahovanie rodiny do kontajnerov v neziskovej organizácii Oáza – nádej pre nový život.  

 

 



- výstavba korčuliarskeho a cyklistického chodníka na povodňovej hrádzi 

Vodohospodársky podnik, š.p. spracováva projekt výstavby protipovodňovej hrádze v časti cestný most – 

hať Vyšné Opátske. V roku 2016 bol spracovaný projekt pre územné konanie. Druhá časť výstavby v časti 
cestný most – železničný most aj s cyklistickým a korčuliarskym chodníkom je vo fáze prípravy. 

Starostlivosť o mladých a seniorov 

- výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny a malometrážnych bytov pre seniorov v lokalite Pri Jazere 
a Golianova 

Výstavba 50 nájomných bytov je podľa vyjadrenia súkromného investora v lokalite Golianova vo fáze 
územného a stavebného konania. 

- výstavba zariadenia opatrovateľskej služby, denného stacionára pre seniorov 

Mesto Košice v rolu 2016 spracovalo projektovú dokumentáciu a získalo všetky stavebné povolenia na 

výstavbu Centra komunitných a sociálnych služieb. V roku 2016 bola celá lokalita vyčistená a pozostatky 
stavby bývalého miestneho úradu boli odstránené. Začiatok výstavby Centra komunitných a sociálnych 

služieb, ktoré bude pozostávať zo zariadenia pre seniorov s kapacitou 12 osôb, denného stacionára pre 15 
osôb, zariadenia opatrovateľskej služby s kapacitou 12 osôb sa preložil z dôvodu zmeny podmienok pri 

poskytovaní nenávratného finančného príspevku na  rok 2019.  Od roku 2015 aktívne zasadá Rada seniorov, 
ktorá ako poradný orgán starostu sa 1x mesačne stretáva so starostom na aktuálne témy. Od roku 2017 sa 

starosta pravidelne stretáva so žiackym parlamentom, ktorý pôsobí pri Základnej škole s materskou školou 
sv. Marka Križina. 

 

- zriadenie turistického klubu a podpora turistiky a cykloturistiky 

Samospráva v Krásnej v roku 2015 zorganizovala Deň otcov na bicykli,  Púť ku kaplnke Matky ustavičnej 
pomoci. V ďalších rokoch aktívnou spoluprácou s občianskymi združením Gaštanové krídla pre deti sme 

pripravili dva ročníky Cyklistickej bodky za prázdninami. Mestská časť zvýšila počet týždňov detského 
prímestského letného tábora z dvoch na tri a zatraktívnila programovú štruktúra tábora. 



 

- výstavba cyklistického areálu 

V roku 2016 bol vypracovaný projektový zámer a získané stanovisko Vodohospodárskeho podniku, š.p., ktorý 

neodporúča postaviť cyklistický areál v lokalite inundačného územia v časti Golianova – Keldišova. 
Dôvodom je príprava výstavby hrádze na zachytenia 100 ročnej vody. Momentálne prebiehajú rokovania 
s Pozemkovým spoločenstvom Krásna na prenájom parcely pri ulici Na močidlách. 

- podpora záchrany základnej školy a rozšírenie kapacít materských škôlok 

Miestne zastupiteľstvo schválilo odkúpenie celého objektu základnej školy do majetku mestskej časti za 

symbolické 1,- EURO a následne odsúhlasilo v roku 2016 bezodplatný prevod celého objektu základnej školy 

aj s priľahlými pozemkami. V decembri 2016 bola podpísaná so správcom štátneho majetku Darovacia 
zmluva. V roku 2015 aj za finančnej podpory samosprávy bola rozšírená materská škola v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ZŠ s MŠ sv. Marka Križina o jednu triedu. Samospráva v Krásnej spoločne s mestom Košice, ktoré 
je zriaďovateľom materskej školy Pod gaštanmi  pripravuje rozšírenie tejto škôlky podľa aktuálneho dopytu 
rodičov v rozsahu jednej alebo dvoch tried. 

 

 



Moderná a efektívna samospráva 

- miestny úrad opäť otvoríme aj počas obedňajšej prestávky a v sobotu do 12.00 hod. 

Miestny úrad je otvorený celodenne, a to aj v sobotu počas starostovskej soboty. Do 31. augusta 2018 bolo 
počas starostovskej soboty vybavených priemerne 10 stránok so žiadosťami o overenie podpisu, osvedčenie 
listiny alebo s inou požiadavkou na samosprávu Krásnej. 

 

- inovácia oznamovania úradných oznamov a zasielanie informácií cez SMS správy 

Oznamy sú zasielané po prihlásení do databázy prostredníctvom formulára cez program e-mailovej pošty 

a cez mobilnú aplikáciu s textovými a obrazovými správami. Aktuálne informácie o situácii v Krásnej sú 

zverejňované aj prostredníctvom sociálnej siete – FACEBOOK. V rámci otvorenosti a transparentnosti 
samosprávy sú na web stránke pravidelne zverejňované nad rámec zákona o verejnom obstarávaní všetky 

verejné obstarávania s hodnotou zákazky viac ako 1.000,- EUR. Prostredníctvom aplikácie Digitálne mesto sú 
cez web stránku online zverejňované všetky objednávky, faktúry a zmluvy. Od 1. júla 2018 samospráva 

pripravila nový dizajn web stránky so zameraním na zvýšenie prehľadnosti všetkých aktualít a povinne 
zverejňovaných informácií. 

 

 

Ochrana zdravia a verejnej zelene 

- komplexná rekonštrukcia zdravotníckeho strediska a zriadenie špecializovaných lekárskych pracovísk 

Zdravotnícke stredisko na Lackovej ulici je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, s ktorým 
rokujeme o možnostiach jeho komplexnej obnovy a rozšírenia poskytovaných špecializovaných lekársky 

služieb. S rozšírením poskytovaných špecializovaných zdravotníckych služieb rokujeme s vlastníkmi budovy 
s lekárňou. 

- odvodnenie Krásnej do Hornádu a Torysy 



V roku 2015 bola spracovaná projektová dokumentácia odvodnenia centra Krásnej, ulice Žiackej, Opátskej. 

Zároveň sme získali súhlasné stanovisko Vodohospodárskeho podniku, š.p. a začali stavebné konanie. 
Stavebné konanie s vydaním stavebného povolenia očakávame v októbri 2018. 

 

- zriadenie dobrovoľníckeho hasičského zboru a civilnej ochrany 

V Krásnej funguje Miestny spolok Slovenského červeného kríža, ktorý plánujeme rozšíriť aj o dobrovoľníkov 
pre potreby civilnej ochrany. 

- zriadenie stanovišťa rýchlej záchrannej zdravotníckej služby 112 

Stanovište Košickej záchrannej služby bolo v januári 2015 presťahované z mestskej časti Nad jazerom do 
Krásnej na ulicu Pri Hornáde. 

 

- zazeleňovanie verejných priestranstiev a pravidelné kosenie verejnej zelene 

Všetky verejné priestranstvá sú počas roka kosené minimálne 6 krát ročne. O čase kosby sú pravidelne 

vopred informovaní obyvatelia prostredníctvom web stránky a mobilnej aplikácie. Centrum Krásnej, 
Ukrajinská ulica a miestny cintorín sú kosené vždy podľa aktuálneho stavu. V roku 2016 bolo vyčistené 

územie okolo protipovodňovej hrádze ( Beniakova, Štrková ulica) od psích exkrementov a z dotácie mesta 
Košice bolo osadených 12 odpadkových košov na zber psích exkrementov ( IBV Na hore, Keldišova). Každý 

rok organizujeme s rybárskym zväzom brigády zamerané na čistenie Hornádu a štrkoviska. Za aktívnej 

pomoci mesta Košice a Okresného úradu Košice bolo zlikvidovaných v našom katastrálnom území  viac ako 
10 skládok komunálneho a nebezpečného odpadu. 

 

Kultúra a šport 

- podpora lokálnych, folklórnych skupín (Dedinská folklórna skupina Krasňanka), hudobných skupín, 
ochotníckeho divadla Krasodiva, Senior klubu. 



V roku 2015, 2016, 2017 sme v rámci programu Uvítanie detí do života  slávnostne privítali 72 detí. 

V programových rozpočtoch 2016, 2017 boli aktivity v oblasti kultúry, športu  a záujmovej činnosti 
podporené konkrétnymi finančnými čiastkami.  

 

 

 

 

- výstavba tenisového kurtu s umelým povrchom v areáli základnej školy 

Výstavbu tenisového kurtu, nového workoutového ihriska  plánujeme v objekte základnej školy v rámci 
projektu revitalizácie školskej záhrady a výstavy ihriska  a viacúčelových športovísk pre deti. 

- podpora mladých športových talentov (futbal, hokej, florbal atď.) 

Samospráva každoročne  finančne a materiálovo podporuje mládežnícky šport a to aktivity futbalového klubu 
FK Krásna, šípkarov  a florbalistov.  



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


