
Prihováram sa Vám v čase, 
keď sme spoločným úsilím a 
zodpovedným pr ís tupom 
zvládli prvý nápor pandémie 
ochorenia COVID-19. Od 15. 
ma rca  máme  vyh lásený 
núdzový stav. Toto obdobie 
ukázalo, že v najťažších chví-
ľach sa celá krajina, a tým skôr 
aj jednotlivé komunity, vedia 
zomknúť a ukáže sa spolupa-
tričnosť v plnej miere. 

Ako si iste spomínate, na 
začiatku sme mali nedostatok 
ochranných prostriedkov, hlav-
ne rúšok, ktoré musel mať kaž-
dý. Naše šikovné ženy vytiahli 
šijacie stroje a do nočných 
hodín šili rúška. V čase, keď 
boli zavreté všetky obchody, 
bolo umením pozháňať látku, 
gumičky a nite. Vďaka šikov-
nosti a dobrým ľuďom sme aj 
toto zabezpečili. Kým sme sa 
dostali  k látke od mesta a  
pomoci od štátu, naši seniori a 
všetci, ktorí to potrebovali, si 
už našli rúško v schránke. 
Ušilo sa vyše 1900 rúšok a roz-
dali sa všetkým obyvateľom 

Krásnej vo veku od 60 do 95 
rokov, čo je vek najstaršieho 
obyvateľa. Veľká vďaka patrí 
našim dobrovoľníčkam.
Menovite:
Ľubica Ostrihoňová, Jolana 
P a c h i n g e r o v á , M o n i k a ,
Pach ingerová ,  Veron ika 
B a r t o š o v á , M o n i k a ,
G o r d o ň o v á , M á r i a 
Onderková, Beáta Štofčová, 
Valéria Hrabovská, Mária 
Cúrová ,  Vie ra  Nagyová , 
Jo lana  Hr icová ,  Zuzana 
Nováková, Paulína Lacková  
a  Janette  Porubanová.

Po zvládnutí prvého nápo-
ru a umožnenia práce vonku 
sme začali s jarnou údržbou 
ciest. Prvým projektom, ktorý 
sa nám toho roku podarilo 
úspešne dokončiť, je Ulica Sv. 
Gorazda. Som rád, že po mno-
hých úskaliach, sa dočkali oby-
vatelia tejto ulice nového šatu. 

Máme rozpracovaných 
niekoľko projektov, máme plá-
ny, ale máme aj neprajníkov, 
ktorí nás svojim prístupom a 
odvádzaním pozornosti, zby-
točne zdržiavajú od práce. 
Vítame každú iniciatívu, ale 

niektoré príspevky na sociál-
nych sieťach svojím obsahom 
môžu dospelých ľudí až urá-
žať. Napríklad, napísať, že je 
potrebné pokosiť v čase, keď 
už kosba beží. Začali sme naj-
p rv  s  kosbou tých  čas t í 
Krásnej, ktoré sú najviac na 
očiach. Mali sme sťažené pod-
mienky, lebo VPP pracovní-
kov sme kvôli koronakríze 
nemali. Preto sme uvítali akti-
vitu a pomoc každého obyva-
teľa, ktorý si sám pred svojim 
domom pokos i l  a  uprav i l 
priestranstvo. Zvládli sme to 
vo vlastnej réžii s novým mul-
čovačom, a som spokojný. 
Môžete si pozrieť priestor pri 
Hornáde, cyklochodník k štr-
kovisku a sútoku Hornádu a 
Torysy, cesty na Polianku, Na 
horu, K lesu.

Rovnako žiadať otvorenie 
detských ihrísk v čase, keď 
ešte nebolo vydané rozhodnu-
tie Úradu verejného zdravot-
níctva, len na základe infor-
mácie z médií, je tiež nefér. 
Mesto Košice má v správe 
vyše 200 detských ihrísk. V 
čase keď sme my otvorili prvé 

2 detské ihriska zo 4, malo 
mesto otvorených 31. Pri otvá-
raní detských ihrísk sme muse-
li počkať za ukončením zem-
ných prác v  súv is lost i  s 
výstavbou opt ickej  s iete. 
Prvoradá je bezpečnosť detí. 
Verte, stojí to veľa energie a 
času. Ak som Vás týmito riad-
kami znechutil, ospravedlňu-
jem sa, ale bolo potrebné 
uviesť veci na pravú mieru.

Ešte niekoľko riadkov k 
plánovaným aktivitám. Z dôvo-
du koronakrízy sme museli 
z ruš i ť  v iacero ku l túrno-
spoločenských a športových 
akcií, napríklad Deň matiek, 
MDD, Deň Krásnej, Juniáles. 
Beh Desiatka v Krásnej, či 
Futbalový turnaj o pohár sta-
rostu sme preložili na jeseň. 
Plánujeme zorganizovať tra-
dičný letný tábor, aby sme 
aspoň trošku odbremenili rodi-
čov.

Stojíme na prahu letných 
prázdnin. Dovoľte mi, aby som 
Vám na záver zaželal krásne 
strávené leto, veľa slnečných 
dní, ktoré nás nabijú energiou 
a chuťou do ďalšej práce.
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Peter Tomko, starosta

Vážení spoluobčania,
milí susedia.

Čo sa začalo, je potrebné aj dokončiť

M i e s t n e  n o v i n y  M e s t s k e j  č a s t i  K o š i c e  -  K r á s n a

Ulica Sv. Gorazda



● Od 16.3. sme zabezpečo-
vali látku a potreby na šitie 
rúšok, dobrovoľníčky, ktoré 
ich šili, pomoc pri zabezpečo-
vaní potravín pre seniorov, aj 
pre ľudí  v  karanténe.  MČ 
zabezpečovala rozvoz potra-
vín, rozdistribuovanie rúšok 
podľa vekovej štruktúry oby-
vateľstva do jednotl ivých 
domácností počínajúc naj-
staršími. 
● Pravidelné rokovania na 
rade s tarostov,  účasť  na 
zasadnutiach MZ a zasadnu-
tiach krízového štábu, kde 
sme dostávali informácie pri-
mátora o prijatých opatreniach 
v meste a naopak informácie 
starostov o prijatých opatre-
niach v jednotlivých mest-
ských častiach.

● Posledný marcový týždeň 
sme osadili panely na ulici 1. 
mája pre kontajneroviská, 
upravili plochy, osadili stĺp s 
tabuľou a kamerou mestskej 
polície.
● 30.3. začali sme s realizá-
ciou závlahy na futbalovom 
ihrisku, prehĺbením studne a 
technickou rekult iváciou, 
k to rá  bo la  ukončená 
29.5.2020.
● Začiatkom apríla sme orga-
nizovali zametanie ulíc v sprá-
ve mestskej časti.
● 21.4. rokovania so zástup-
cami Kositu kde som zariadil 
zametanie ulíc po zimnej údrž-
be v správe mesta.
● 29.4.  rokovania vo V. Šari-
ši o dodaní ďalších kompo-
nentov komunálnej techniky.
● Začiatkom mája začatie 
kosby, od 6.5. aj s využitím mul-
čovača .  Zmulčova l i  sme 
okrem zelene v obci aj cyklo-
chodník k sútoku Torysy a 
Hornádu, k štrkovisku, prístu-
povej cesty na Horu, cesty K 
lesu a IBV Záhumnie - ulica Na 
Polianku. 
● 5.5. stretnutie s kultúrnou 
komisiou, ktorá: 
- Zrušila podujatia Benefičný 
koncert, Deň matiek, MDD, 
Juniáles, Deň Krásnej.  

- Podujatia Desiatka v Krásnej 
a Futbalový turnaj o pohár sta-
rostu MČ preložila na neskôr, 
zatiaľ bez    udania termínu. 
-  Navrh la  zachovať 
Pr ímestský  le tný  tábor  v 
pôvodnom termíne (od 27.7.- 
14.8.2020).
● 5.5. rokovanie so zástup-
cami IBV Prašná .
● 6.5. stretnutie s IBV pri 
Jazere ohľadom znečistenia 
Rybárskej ulice.
● 7.5. stretnutie s predse-
dom rybárskeho zväzu ohľa-
dom sprístupnenia cesty ku 
štrkovisku.
● 12.5. stretnutie starostov 
malých mestských častí v 
Myslave a v Kavečanoch.
● 18.5. rokovanie na miest-
nej rade a finančnej komisii
● 21.5 .  rokovan ie  s  LF 
Development na Hore ohľa-
dom údržby lokality k lesu.
● stretnutie s animátorkami 
o organizovaní letného tábora 
a stretnutie s Pimpollom o 
poskytnutí priestorov na nimi 
organizovaný letný tábor od 
30. týždňa do 33. týždňa vráta-
ne.
● Rokovan ie  o  výkupe 
Zelenej ulice - MČ vyzvala 
všetkých vlastníkov dotknu-
tých parciel o súhlas na odpre-

daj. So všetkými predávajúci-
mi, ktorí prejavia záujem, MČ 
podpíše kúpnu zmluvu. 
● Školská kuchyňa -  MČ 
pokračuje v príprave projekto-
vej dokumentácie na rekon-
štrukciu školskej kuchyne a jej 
vybavenosť.
● MČ obdržala vypracova-
nie architektonickej štúdie 
rekonštrukcie Domu nádeje a 
následne bola na základe 
výzvy z ministerstva financií 
zaslaná žiadosť o dotáciu vo 
výške 15 000 €.
● Na IBV Záhumnie došlo k 
navýšeniu ceny na osvetlenie 
z dôvodu inflácie na 1503,60 € 
mesačne, čo je o 48 € mesač-
ne viac.
● MČ bola predložená žia-
dosť o dotáciu z Farského 
úradu a od zväzu chovateľov 
poštových holubov . Finančná 
komisia žiada doplnenie o bliž-
šie špecifikujúci účel dotácie, 
prípadne rozpočet či cenovú 
kalkuláciu.
● Na rekonštrukciu ulice Sv. 
Gorazda nám bol vyplatený 
Transfer z MMK vo výške 10 
000 €.
● V dôsledku koronakrízy a 
zníženiu príjmov bude potreb-
né na ďalšie zastupiteľstvo 
pripraviť zmenu rozpočtu.

Z diára starostu

Kontajnerovisko na ulici 1. mája

 Vysoko frekventovanou téma-
tikou v katastrálnom území 
Košice - Krásna je tvorba nele-

gálnych skládok z večera do 
rána, napĺňanie kontajnerov 
materiálom, ktorý do nich 

nepatrí, vysypanie rôznych 
druhov odpadov na miestach, 
kde je to historickým zvykom. 
Škoda, že nevedia rozprá-
vať lokality za železničným 
mostom smerom k sútoku 
Hornádu a Torysy, lokalita 
Rešov Majer, oblasť bývalého 
Benediktínskeho kláštora, 
ulica K lesu až po 100-ročný 
dub, či iné.
Je to vizitka prisťahovalcov aj 
starousadlíkov. Pravidelnou 
kontrolou čistoty Krásnej a jej 
oko l ia  sme so  s taros tom 
„objavili“ voľne odložené cest-
né panely na okraji cintorína, 
na Golianovej ulici pri ihrisku, 
či pri Benediktínskom klášto-
re. Využit ím frézovaného 

materiálu z ulice Sv. Gorazda 
a šikovnosti Mikiho Cúra, Fera 
Chovana a Jožka Angyala 
sme estetizovali  úložisko 
k o n t a j n e r o v  u r č e n é  p r e 
odpad zo zelene na ulici 1. 
mája. Manipulácia s kontaj-
nermi Kositom a zlepšenie 
stavu prejazdového miesta 
pre záhradkárov nadobudlo 
vyššiu kvalitu. Osadenie tabu-
le so zákazom sypania smeti a 
mon i to rovace j  kamery  s 
výstupom na mestskú políciu 
určite odradí chronických 
sypačov stavebného odpadu, 
či odpadu z opráv áut.
V podobných aktivitách bude-
me naďalej pokračovať.

Patrik Ivanišin, prednosta
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Od druhej dekády marca sa správa našej mestskej časti realizovala v podmienkach pandémie 
koronavírusu. 15.3. 2020 bol vyhlásený núdzový stav, ktorý modifikoval život v celej krajine. 

prešlo úpravou a sníma ho kamera



V priebehu I.  štvrťroka 
2020 sme spracovali analýzu 
výnosov a nákladov na pre-
vádzku cintorína. Z výsledkov 
vyplynulo, že ročné výdavky 
sa pohybujú na úrovni cca    
15 000 €. Tvoria ich hlavne 
vývoz odpadu,  energ ie  a 
samotná správa cintorína. Na 
druhej strane príjmy z prenáj-
mov hrobových miest sa v 
posledných dvoch rokoch 
pohybovali na úrovni 2 500 €.
Z nedostatku prostriedkov 
chátra Dom nádeje a jeho 
vybavenie. Cintorínu rýchlej-
šie ubúdajú a budú ubúdať 
voľné hrobové miesta, čo pria-
mo nadväzuje na vyššiu popu-
láciu v obci. Uvažujeme ako 
ďalej a do projektu sme zapra-
covali aj výstavbu Kolumbária 
- urnovej steny. Zároveň hľa-
dáme vhodné miesto na ďalší 
cintorín, čo bude vzhľadom na 
vysoké ceny pozemkov v 
Krásnej finančne náročný pro-
ces.
Z vyššie uvedených dôvodov 
pristúpila MČ k prehodnoteniu 

dlhodobo neupravovaných 
cien poplatkov za hrobové 
mies ta .  Cenník  sa  bude 
schvaľovať súčasne s novým 
VZN o prevádzkovom poriad-
ku pohrebiska. 
Zmluvy z veľkej časti tvoria 10-
ročné a 20-ročné prenájmy 
hrobových miest v sumách    
33 € a 66 €. Tieto dva prenájmy 
navrhuje MČ upraviť pri 10-
ročnom nájme hrobového 
miesta na 100 € a v pri 20-
ročnom nájme na 180 €. Staré 
zmluvy ostanú v platnosti aj v 
prípade schválenia nového 
VZN. Treba si uvedomiť, že sa 
jedná o dlhodobé zmluvy na 
10 a viac rokov, v prepočte na 
mesiac vychádza prenájom 
hrobového miesta na 83 cen-
tov. Pre porovnanie Mesto 
Košice už dlhodobo prenajíma 
hrobové miesto za 175 € na 10 
rokov. Ozývajú sa krit ické 
hlasy o navyšovaní cien za hro-
bové miesta. Nenavyšovať 
znamená nechovať sa zodpo-
vedne a nepripravovať sa na 
vysoké náklady, ktoré čakajú 

MČ pri obstarávaní pozemkov 
vhodných na budúce cintorín-
ske  hrobové miesta  a  na 
neustále sa zvyšujúce náklady 
na správu.
Ceny pozemkov v Krásnej za 
posledné roky extrémne stúpli 
z priemerných 20 až 30 € na 
súčasných 100 až 130 €. To 
znamená takmer 5-násobne 
navýšenie. Hrobové miesto 

2zaberie približne 4 m . V dne-
šnej dobe sú len náklady na 
pozemok bez starostlivosti o 
cintorín na úrovni 400 €. Pri 
navrhovanej  cene nájmu    
100 € na 10 rokov bude trvať 
40 rokov splatenie pozemku 
určeného na hrobové miesto, 
bez započítania ďalších nákla-
dov, ktoré obec má. V jednom 
hrobovom mieste môžu byť 
pochovaní dvaja alebo traja 
zosnulí. Platba je aj v takom 
prípade udávaná a evidovaná 
ako jedno hrobové miesto.
V denníku Korzár bolo uvede-
né tvrdenie o 5 000% navýšení 
poplatkov. Cintorín v Krásnej 
sa kapacitne napĺňa a voľných 

h robových  mies t  ubúda. 
Pristúpili sme k návrhu, aby 
obyvatelia, ktorí nemajú v obci 
trvalý pobyt, zaplatili sumu 860 
€ na obdobie 10 rokov. Ale v 
tejto položke rozmýšľame aj o 
návrhu, že budeme postupo-
vať ako okolité obce, ktoré 
možnosť pochovať obyvateľa 
bez trvalého pobytu v obci 
nemajú. Vysokým navýšením 
tejto položky chceme zabrániť 
pochovávaniu tu neprihláse-
ných obyvateľov.
Dlhé roky sa neinvestovalo do 
nášho Domu nádeje na cinto-
ríne. Tento pietny priestor si 
vyžaduje rekonštrukciu. Stihli 
sme urobiť základnú maľbu a 
vypratali priestory, ktoré boli 
skôr skladiskom ako dôstoj-
ným mies tom roz lúčky. 
Vypracovali sme projekt a vizu-
al izáciu na rekonštrukciu 
Domu nádeje, ktorú prinesie-
me v nasledujúcom čísle. 
Požiadali sme o príspevky na 
rekonštrukciu v aktuálne vypí-
saných programoch a veríme, 
že budeme úspešní. 

Pandémia koronavírusu 
zasiahla všetky oblasti nášho 
života. Aj šport, aj futbal u nás 

 Zastavili sa všetky v Krásnej.
súťaže od mládežníkov v prí-
pravkách, cez žiacke, doraste-
necké až po mužské. Veríme, 
že po polročnej prestávke sa 
činnosť našich klubov podarí 
opäť naštartovať. Uvítame 
chlapcov, ktorí majú radi fut-
bal, opätovne máme záujem o 
prihlásenie Krásnej v kategó-
riách U15, U19 a v mužskej 
kategórii. Zároveň sa chcem v 
mene mestskej časti, všet-
kých  fanúš ikov  a  h ráčov 
samotných poďakovať Erikovi 
Kudlatovi za kvalitnú prácu 

pre náš klub vo funkcii mlá-
dežníckeho trénera aj tímové-
ho manažéra. 
Čo sa po športovej stránke 
zastavilo, po stránke investič-
nej pokračovalo. Pre našu 
mestskú časť bola schválená 
dotácia na výstavbu, rekon-
štrukciu a dobudovanie futba-
lovej  in f raštruktúry od 
Slovenského futbalového 
zväzu vo výške 10 000 € s 
povinnosťou spolufinancova-
nia z našej strany vo výške 25 
%. Výberovým konaním sme 
zazmluvnili zavlažovanie fut-
balového ihr iska vrátane 
plochy za bránkou, prehĺbenia 
studne, z ktorej sa zavlažuje, 

technickú revitalizáciu spolu 
za 13 461,27 €. Automatický 
závlahový systém umožní 
reguláciu dávkovania vody a 
použitie jej optimálneho množ-
stva. V prípade potreby je 
možné prejsť do manuálneho 
riadenia, dokonca aj spojením 
na diaľku. V tejto chvíli môžem 
konštatovať ukončenie všet-
kých troch etáp investície a 
prípravu podkladov na prefi-
nancovanie. Veríme, že táto 
investícia prispeje k skvalitne-
niu podmienok na prípravu a 
samotné zápasy našich futba-
listov. 

Futbal a zavlažovanie

Miestny úrad
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Patrik Ivanišin, prednosta

Bude sa schvaľovať nové VZN 

o prevádzkovom poriadku pohrebiska

Závlaha v akciiVýkopové práce



Obyvate l ia  u l ice  Sv. 
Gorazda sa dočkali. Po dlhých 
rokoch sa cesta k ich rodinným 
obydliam stala naozajstnou 
cestou. Projektová dokumen-
tácia vypracovaná ešte v roku 
2004  zapad la  p rachom. 
Oprášením stavebného povo-
lenia, jeho aktual izáciou, 
zohľadnením a akceptovaním 
skutočného stavu i pripomie-
nok obyvateľov pri realizácii 
sme túto investičnú akciu po 
stavebnej stránke ukončili. 
Všetko, čo má stavebné povo-
lenie, však musí mať aj kolau-
dačné rozhodnutie. To je v pro-

cese realizácie a je v pláne 
ukončiť kolaudáciu ešte v 
tomto roku. Zostáva už  len 
veriť, že ulica Sv. Gorazda je a 
zostane jedinou v Mestskej 
časti Košice - Krásna, ktorej 
výstavba prebehla s nasade-
nými rúškami na tvárach.
Rekapitulácia : 
Dodávateľ :
Cesty Košice s r.o.,
Termín realizácie
16. - 19.3.2020
Finančné výdavky :
30 840,44 € vrátane DPH. 

Ochorenie COVID-19 a s 
ním spojený zákaz zhromaž-
ďovania osôb zasiahol okrem 
iného aj do kultúrneho a špor-
tového ž ivota  v  Krásne j . 
Zrušené boli stretnutia a tré-
ningy rôznych klubov, futbalo-
vé súťaže a rovnaký osud 
neminul ani akcie organizova-
né našou mestskou časťou. V 
tomto roku sa preto nekonal a 
ani nebude konať Benefičný 
koncert oslavy  v kaštieli, či 
Dňa matiek a detí. Okrem 
toho kultúrna komisia roz-
hodla o odložení tretieho roč-
níka Desiatky v Krásnej a 
Futbalového turnaja o pohár 
starostu mestskej časti pred-
bežne na koniec leta až jeseň. 
Väčšia diskusia sa viedla ohľa-
dom tradičného Dňa Krásnej. 
Súčasné opatrenie Úradu 
verejného zdravotníctva v 
čase písania článku dovoľuje 
konanie hromadných podujatí 
do 100 osôb. Predseda vlády 
SR Igor Matovič naviac vyhlá-
sil, že do konca kalendárneho 
roka sa neuskutočnia poduja-
t ia  nad 1000 účastníkov. 

Vzhľadom na to a aj na sku-
točnosť, že mnoho veľkých 
podujatí v rámci Slovenska 
bolo zrušených, pristúpila 
komisia k rozhodnutiu, že sa 
spoločné oslavy tohto dňa 
neuskutočnia. 
Mnoho rodičov v predošlých 
mesiacoch ostávalo doma 
spoločne so svojimi deťmi, 
ktoré nemohli chodiť do školy 
a spoločne sa stretávať. S cie-
ľom pomôcť rodičom a potešiť 
deti padlo rozhodnutie pone-
chať v pôvodnom termíne 
obľúbený Prímestský letný 
tábor. Tábor bude prebiehať 
podľa pokynov Úradu verejné-
ho zdravotníctva SR v čase 
jeho konania. 
O ďalších akciách naplánova-
ných na jeseň sa rozhodne v 
najbližších mesiacoch.
Všetko bude závisieť od situá-
cie v rámci pandémie korona-
vírusu. Veríme však, že sa do 
konca roku 2020 podarí cho-
robu čo najviac obmedziť a 
spoločne sa stretneme na 
podujatiach v Krásnej.

 V minulom čísle sme infor-
movali o zaobstaraní traktora 
mestskou časťou, pri ktorom 
sme požiadali o príspevok na 
jeho kúpu vo vyhlásených 
výzvach. Do podmienok na 
typ vysúťaženého traktora 
sme zadali špecifikácie, ktoré 
umožňovali napojenie pluhu - 
radlice, posypového, zameta-
cieho a mulčovacieho zaria-
denia. Po dokúpení vlečky 
skompletizujeme technickú 
vybavenosť ku traktoru.
Počas zimných mesiacov sme 
úspešne zvládli zimnú údržbu 

a pomocou nášho stroja sme 
vedeli oveľa promptnejšie rea-
govať na nepriazeň počasia. 
Výs ledkom bo la  n ie len 
rýchlejšia reakcia na vrtochy 
počasia, ale podstatnou zme-
nou bolo aj zníženie nákladov 
za zimnú údržbu.
Prišla jar a aj napriek koronaví-
rusu sa život v obci nezastavil. 
Nastal čas na výmenu sezón-
nych doplnkov našej techniky. 
V priebehu týždňa boli v MČ 
pozametané všetky ulice v 
správe MČ. Ospravedlňujeme 
sa občanom bývajúcich na uli-

ciach, ktoré neboli v našej sprá-
ve, zákon totiž neumožňuje 
starať sa o priestranstvá, ku 
ktorým nemáme vlastnícky či 
zmluvný vzťah. Vyzbieralo sa 
vyše 7 ton posypového materi-
álu a ten bude použitý na ďal-
šiu zimnú údržbu.
Kosenie sme začali asi s týž-
denným oneskorením oproti 
plánom. Po začatí kosby, pri 
ktorej nám výrazne pomohlo 
mulčovacie zriadenie, sme za 
dva týždne ukončili kosbu 
celej Krásnej. V našej réžií sa 
pokosili aj v minulosti nekose-

né priestranstvá a po ukonče-
ní kosby sme plynule prešli do 
ďalších kosieb. 
Obci výrazne pomohlo uvoľ-
nenie protiepidemiologických 
opatrení. Do prác sme tak 
mohli opäť zapojiť aspoň časť 
verejno-prospešných pracov-
níkov, z nich spomeniem napr. 
Jožka Balogha, Kolomana 
Badža a Mi lana Balázsa. 
Starajú sa o vysadené tuje 
pozdĺž Ukrajinskej ulice, čistia 
verejné priestranstvá a robia 
iné pomocné práce, ktoré sú v 
obci potrebné.

Nová technika obci pomáha 

František Klik

Koronavírus a podujatia v Krásnej

Marek Takáč

Mulčovanie v ťažkom teréne
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Plníme stanovené ciele

Patrik Ivanišin, prednosta

Ulica Sv. Gorazda



V sobotu 18.4.2020 sa na 
kontrolnom dni a spoločnom 
rokovaní stretli starosta Mest-
skej časti Košice - Krásna Ing. 
Peter Tomko a zástupca sta-
rostu Ing. František Klik so 
zástupcami urbariátu Mikulá-
šom Škrakom, predsedom 
urbariátu, Róbertom Slezá-
kom, členom výboru urbariátu 
a Ing. Pavlom Barňákom, 
predsedom dozornej rady 
urbariátu, aby spoločne posú-
di l i  budúcu využiteľnosť 
pozemkov o výmere 4 ha v 
správe a užívaní urbariátu. 
Pozemky sa nachádzajú v 
Krásnej v časti Na močidlách 
medzi ul icami Alexandra 
Dubčeka, Pollova a riekou 
Hornád. Uvedené pozemky 
sú v susedstve novej  rezi-
denčnej štvrte, predstavitelia 

mestskej časti preto požado-
vali od urbariátu, aby pozem-
ky vyčistil od drevných nále-
tov a zabezpečil sezónne 
kosenie týchto pozemkov. 
Zástupcovia urbariátu prisľú-
bili, že uvedené pozemky 
v y č i s t i a  a  p o k o s i a  d o 
27.4.2020 a po skončení 
vegetačného obdobia odstrá-
nia náletové dreviny do 
30.9.2020. 
Pri tejto príležitosti zástupco-
via urbariátu pri spoločnom 
rokovaní otvorili aj otázku 
budúcej využiteľnosti týchto 
pozemkov, keďže podľa územ-
ného plánu Mestskej časti 
Košice - Krásna prijatého v 
roku 2008 sú tieto pozemky 
územnou rezervou na športo-
vo-rekreačné účely.Prítomní 
na kontrolnom dni sa dohodli, 

že v dohodnutom termíne 
uskutočnia ďalšie rokovania 
medzi urbariátom a mestskou 
časťou, aby znovu posúdili 
reálnosť budúceho využitia 
pozemkov na špor tovo-
rekreačné účely, prípadne 
možnosti iného účelového 

využitia pozemkov, ktoré sú v 
správe a užívaní urbariátu. 
Tieto pozemky sú vlastníc-
tvom členov urbariátu, ktorí vo 
výraznej väčšine trvalo žijú 
naďalej v Mestskej časti Koši-
ce - Krásna.

Každý vlastník, správca 
či nájomca pozemku je v 
zmysle platnej legislatívy 
povinný svoj pozemok 
kosiť a udržiavať. Tieto 
povinnosti pre vlastníkov 
vyplývajú zo zákona č. 
220/2004 Z. z. o ochrane a 
využívaní poľnohospodárskej 
pôdy a zo zmeny zákona 
245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťo-
vania životného prostredia.
Na ich podklade majú obce 
„povinnosť udržiavať pozem-
ky“ ukotvenú vo všeobecne 
záväzných nariadeniach. 
Naša mestská časť ukladá a 
definuje túto povinnosť vo 
VZN č. 2/2019  o dodržiavaní 
čistoty a verejného poriadku 

na území Mestskej časti Koši-
ce - Krásna.
Dôvodom vykonávania pravi-
delného kosenia a údržby 
pozemkov je zabrániť šíre-
niu burín, náletových dre-
vín a invazívnych druhov 
rastlín. Hlavne na pozem-
koch nachádzajúcich sa v 
intraviláne obcí, zarastený 
pozemok je pohromou pre 
Vašich susedov. Nepokosený 
porast je zdrojom výsevu na 
ich udržiavanej záhrade a 
dvore, ktoré predstavujú ich 
životný priestor. Takýto poze-
mok je zároveň zdrojom 
veľkého množstva alergé-
nov, čo predstavuje aj zdra-
votné ohrozenie Vašich suse-
dov. Nemožno sa diviť, že sa 

každoročne množia podnety 
takto skúšaných obyvateľov. 
Neudržiavané pozemky v 
extraviláne obce predstavujú 
okrem zdroja šírenia burín     
a náletových drevín, aj vyhľa-
d á v a n ú  m o ž n o s ť  p r e 
„umiestnenie“ rôznych odpa-
dov pre ich vynaliezavých 
pôvodcov.Väčšina vlastníkov 
pozemkov si prirodzene plní 
svoje povinnosti, tak ako je im 
to prirodzené v iných oblas-
tiach života. Máme skupinku 
obyvateľov, ktorí napriek 
vedomosti o svojej povinnosti, 
si radi počkajú na „pozdrav“ z 
obce, v našom prípade mest-
skej časti, a až následne vyko-
najú údržbu. No máme nema-
lú  skup inku  v las tn íkov, 
„chronických nekosičov“, 
ktorí nielen že údržbu nevyko-
najú, ale sú ochotní vyhrážať 
s a  p o d a n í m  ž a l o b y  n a 
zamestnancov úradu za ich 
obťažovanie. 
V minulom roku sme oslovili 
takmer 40 „nekosičov“, vlast-
níkov 45-tich parciel v Mest-
skej časti Košice - Krásna. 
Výzvu sme dokonca zopako-
vali druhýkrát s upozornením, 
že nesplnenie si povinnosti 
bude mať za následok ulože-
nie pokuty.Po uplynutí lehoty 
na údržbu sme zdokumento-
vali stav pozemkov a podnety 
sme postúpili na priame kona-
nie na Pozemkový a lesný 
odbor Okresného úradu v 
Košiciach. O konaniach je 

mestská časť priebežne infor-
movaná. Niektorí vlastníci 
údržbu dodatočne vykonali, 
ostatní sú riešení sankciami.
V jednom prípade bola v 
poraste identifikovaná sklád-
ka odpadu. Tu už koná aj 
Odbor ochrany životného 
prostredia Okresného úradu v 
Košiciach. Vzhľadom na sku-
točnosť, že nie je známy  
pôvodca odpadu a vlastník 
nezabezpečil svoj poze-
mok  a nekosením vytvoril 
podmienky pre uloženie 
odpadu, v zmysle zákona č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch sa 
bude musieť s odpadom 
vysporiadať na vlastné nákla-
dy. Bude postihovaný za neo-
právnené nakladanie s odpa-
dom, za čo mu v ďalšom kona-
ní hrozí sankcia aj za skládku 
odpadu.
Začala sa nová vegetačná 
sezóna. Májový dážď a teplo-
ty okolo 20 stupňov nám nabu-
dili vegetáciu. Mnohí sme vo 
svojich záhradách už niekoľ-
kokrát kosili svoje krásne 
zelené trávniky. A na nás sa 
zase obracajú zúfalí susedia. 
Zase začíname rozposielať 
výzvy... 

Buďme
ohľaduplní voči sebe, svo-
jim susedom aj k životné-

mu prostrediu!

Starajme sa o pozemky v našom vlastníctve

Ľudmila Senderáková,
Referát výstavby

 Urbariát informuje

Pozemok na Golianovej dal majiteľ

po výzve MČ upraviť a zrovnať

5

Urbariát po rokovaní s MČ vyčistil 
a vyrovnal pozemok v lokalite Pri mlyne

Mikuláš Škrak,
 predseda PS Urbariátu

Košice-Krásna 



Krásna za posledné roky 
zaznamenala svoj najinten-
zívnejší územný rozvoj a 
nárast počtu obyvateľov. Kým 
v januári 2010 mala rovných 
4000 obyvateľov, dnes ich je o 
50% viac, takmer 6000. Tento 
nárast je spôsobený predo-
všetkým prílevom nových 
obyvateľov, ktorí si Krásnu 
ako „pekné bývanie“ (z maď. 
Széplak) vybrali za svoj  
domov. Pozoruhodný je však 
nielen jej názov, ale aj história 
a územný rozvoj v priebehu 

takmer  900 rokov. 
Ako je známe, prvá písomná 
zmienka o Krásnej pochá-
dza z roku 1143. Ide o krátky 
záznam v Bratislavských 
análoch, ktorý hovorí o vysvä-
tení benediktínskeho kláštora 
Blahoslavenej Panny Márie 
jágerským biskupom Martý-
riom. Možno ale nevieme, že 
je to najstaršia písomná 
zmienka na východnom 
Slovensku. V prípade klášto-
ra ide skutočne o prvý kláštor 
na východe. Samotnej Krás-
nej ako obci toto prvenstvo 
prináleží podľa písomnej 
zmienky. Archeologické nále-
zy z celého regiónu dokazujú 
jeho osídlenie a existenciu 
osád v tomto prostredí omno-
ho skôr. Na základe výskumu 
realizovaného archeológom 
Belom Pollom v 70. rokoch 
20. stor. bolo zistené, že na 
mieste kláštora stál pôvodne 
zemepanský kostolík, bene-
diktínmi prestavaný na bazili-
ku, a teda v čase ich príchodu 
tu už zrejme existovala osa-
da. O 150 rokov neskôr (r. 
1288) je už Krásna spomína-
ná ako villa, išlo teda o rozvi-
nutú dedinu. 
V pápežských desiatkoch zo 
14. stor. sa uvádza, že boli 
odovzdané desiatky z Krásnej 
(„de Zeplak“) a z inej Krásnej 
(„de alio Zeplak“). Jedna časť 

dediny bola v držbe svetskej 
šľachty (Abovcov, neskôr 
ďalších rodov), druhá časť v 
držbe opátstva. Z tejto časti 
patriacej opátstvu vznikla 
neskôr samostatná dedina 
Opátska (Apathy), prvýkrát je 
takto uvádzaná v súpise z 
roku 1427. Celé storočia 
vedľa seba existovali dve 
dediny, a to Siplak (maď. 
Abaszéplak, po roku 1918 
názov Krásna nad Hornádo-
m) a Opátska (Opačka, maď. 
Széplak Apáthi). 

Záznamy o veľkosti týchto 
dedín koncom stredoveku 
pochádzajú z tzv. portálnych 
súpisov. V roku 1427 evidujú v 
Krásnej 42 port patriacich 
šľachte (Cudarovci, Stanči-
čovci), opátstvo je uvádzané 
bez počtu port ako držiteľ 
dediny Opátska. Nehovoria 
však o počte obyvateľov, 
keďže pod jednou portou sa 
rozumie jedna sedliacka 
usadlosť, kde žilo aj viac 
rodín. Chotár dediny Opátska 
siahal na severe až po chotár 
Košíc, kde neskôr vznikla 
samostatná dedina Vyšné 
Opátske. Na svahoch nad 
riekou Hornád a na dnešnej 
Hore sa rozprestierali vinice a 
mnísi aj poddaní sa venovali 
vinohradníctvu. 
V 16. storočí opátstvo spustlo a 
nakoniec kláštor vyhorel, čím 
samotné opátstvo zaniklo. 
Jeho majetky daroval panov-
ník trnavským jezuitom a 
neskôr ostrihomskej kapitule, 
sídliacej v tom čase v Trnave. 
Odtiaľ bol v roku 1618 do Krás-
nej poslaný kanonik Marek 
Križin, jeden z troch košických 
mučeníkov (+1619), aby tieto 
majetky spravoval. 
Z ďalších storočí záznamy 
chýbajú. Išlo o turbulentné 
obdobie tureckej hrozby, sta-
vovských povstaní, reformá-
cie a následnej rekatolizácie. 

Podrobnejšie súpisy máme 
až z 19. stor. najmä vďaka 
cirkevným schematizmom. 
Napríklad v r. 1899 žilo v 
Krásnej 1011 obyvateľov a v 
Opátskej 370 obyvateľov. 
V 1. polovici 20. stor. boli 
obidve dediny úzko prepojené 
nielen stavebne, ale aj vzá-
jomným spolužitím. Hranica 
medzi nimi začínala na roz-
hraní dnešných ulíc Opátska 
a Žiacka a viedla po Hornej 
ulici, pričom k Opátskej patrilo 
celé územie na západ od tejto 
hranice, teda aj Smutná ulica. 
Spoločný kostol zasvätený sv. 
Jakubovi stál v Krásnej oproti 
fare. V roku 1935 bol vysväte-
ný nový kostol sv. Cyrila a 
Metoda. Spoločná bola takis-
to škola (cirkevná), sídliaca v 
budove kaštieľa, ktorý daro-
vali poslední vlastníci Zičiovci 
farnosti. V dedine Opátska 
bolo v roku 1938 postavené 
kino slúžiace aj ako kultúrny 
dom (na mieste polyfunkčné-
ho objektu vedľa miestneho 
úradu). Krásna mala prevaž-
ne poľnohospodársky charak-
ter, hlavné slovo v obci mali 
na jbohatš í  gazdov ia .  V 
katastri Opátskej boli vybudo-
vané  p rvé  p r iemyse lné 
závody, z toho dôvodu dispo-
novala väčšími finančnými 
prostriedkami a rýchlejšie sa 
modernizovala, už v 30. 
rokoch bola elektrifikovaná. 
V smere od Nižnej Hutky začí-
nala zástavba približne tam, 
kde dnes - na ľavej strane 
mlynom, na pravej strane 
lokalitou Švitaj (začiatok Ukra-
jinskej) a Čapaš (Goldírova, 
Prašná). Tadiaľ aj viedla po 
Ukrajinskej hlavná cesta, na 
mieste dnešnej svetelnej 
križovatky sa stáčala do Krás-
nej a pokračovala po súčas-
ných uliciach Lackova, Žiac-

ka, Opátska, cez most, po 
Golianovej a tak okolo želez-
ničnej stanice do Barce a 
tadiaľ do Košíc. Najhustejšie 
zastavaná časť obce bola 
popri tejto ceste cez dedinu, 
ale aj od kostola cez Adamo-
vu, Vyšný dvor, K majeru. Ku 
Krásnej aj vtedy patril Rešov 
majer (Rezsö-Rudolf, podľa 
grófa Zičiho). Južne od križo-
vatky na Ukrajinskej ulici stáli 
domy na dnešnej Mozartovej 
ulici a za nimi smerom k Hor-
nádu sa nachádzala rómska 
lokalita s asi 40 domami 
(„cigánska ulička“, dnes Bani-
čova). Za kaštieľom boli 
pozemky patriace ku kaštieľu 
a záhrady obyvateľov (dnes 
areál ZŠ, Ukrajinská), ďalej sa 
rozprestieralo  voľné priestran-
stvo až k Hornádu (vtedy ešte 
neregulovanému), tzv. Kerty. 
Úsek cesty II./552 od spomí-
nanej križovatky, vrátane 
železobetónového mosta, 
pokračujúci na neskoršie 
sídlisko Nad jazerom, bol 
vybudovaný až na prelome 
50. a 60. rokov. Poza kino 
viedla dnešná Benkova ulica 
do kopca „na Belograd“, ulica 
1. mája je dodnes domácimi 
nazývaná „Pod Mazlovom“. 
Na druhej strane Hornádu 
(„za mostom“) stálo asi 20 
domov na dnešnej Goliano-
vej, popri Hornáde sa roz-
prestierala „alej“ (dnes ulica 
Za mostom) a ďalej zeleninár-
stvo. 
Po Viedenskej arbitráži (no-
vember 1938) pripadla Krás-
na aj Opátska Maďarsku. Už v 
roku 1942 bolo maďarskými 
orgánmi nariadené zlúčenie 
oboch obcí, čo bolo po obno-
vení ČSR definitívne potvr-
dené v roku 1946. Obec 
dostala názov Krásna nad 
Hornádom. 

Územný rozvoj Krásnej od benediktínov až podnes
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Pohľad na Krásnu z Hory začiatkom 20. storočia

Dnešná Lackova ulica okolo roku 1910   



Zaujímavý pohľad na 
mestské časti priniesol posla-
nec Mesta Košice Michal 
D j o r d j e v i č .  H i s t o r i c k y 
samostatné obce boli postup-
ne k Mestu Košice pričlenené 
bez referend na príkaz komu-
nistického režimu. Demokra-
tický a už postkomunistický 
režim však v roku 1994 spá-
chal „krivdu“ a obciam odstri-
ho l  väčš inu  f inančných 
prostriedkov. 
Do roku 1968 tvorili mesto 
Košice terajšie MČ Staré 
mesto, Juh, Sever a Džungľa. 
Popri nich začali postupne 
pribúdať a rásť terajšie sídlis-
kové mestské časti KVP, Jaze-
ro, Ťahanovce a Dargovských 

Hrdinov. V auguste 1968 sa 
vládnuci systém (bez referen-
da) rozhodol k mestu pripojiť 
samostatné obce a to: Barcu, 
Košickú Novú Ves, Myslavu, 
Poľov, Šacu, Ťahanovce, 
Vyšné Opátske a Pereš. Koši-
ce sa stali samostatným okre-
som Košice-mesto.
Od 1.1.1976, opäť na základe 
rozhodnutia orgánov vtedaj-
šej moci (bez referenda), 
pripojili k mestu Lorinčík, 
Šebastovce, Kavečany a aj 
našu obec Krásnu nad Hor-
nádom.
V roku 1990 zanikol systém 
Národných výborov. V zmysle 
ústavy SR sa prijal zákon o 
Obecnom zriadení 369/1990. 

Pre mestá s počtom obyvate-
ľov nad 200 tisíc sa prijal špe-
ciálny zákon. Týkalo sa to 
dvoch miest Bratislavy a 
Košíc. 
Pri rokovaniach s občiansky-
mi aktivistami, ktorí pripravo-
vali návrh Zákona o meste 
Košice, sa dospelo k záveru, 
že je opodstatnená požia-
davka vrátiť samostatnosť 
jednotlivým, na silu pričlene-
ným obciam. Všetci zúčastne-
ní sa zhodli na tom, že histo-
rickým obciam treba vrátiť 
samostatnosť. Zhodli sa aj na 
tom, že obce sú s mestom 
zv i azané  „ imag iná rnou 
pupočnou šnúrou“. Preto 
vzniklo 22 mestských častí 

ako ich poznáme dodnes. 
Veľká zmena v Košiciach 
nastala v roku 1994, keď 
novozvolená samospráva 
mesta zmenila štatút a prak-
ticky zobrala mestským 
častiam drvivú väčšinu 
finančných zdrojov. Pone-
chala iba toľko, aby nezanikli. 
Bol to návrat k systému do 
obdobia keď boli mestské 
častí nespokojné.
Každý spomína iba 22 MČ, 
ale historicky sa jedná o 8 
veľkých sídliskových MČ, 12 
obcí, jedna bývalá kolónia - 
Džungľa a Luník IX.

Ako vznikli mestské časti v Košiciach?

Mesto Košice má investičný dlh voči Krásnej

Na druhej strane by sme stra-

tili možnosť mať MHD. To by 
obec musela riešiť dotáciou 
MHD, alebo iným riešením. 
Mesto sa taktiež stará o 
časť komunikácií. Už teraz 
sa však obec stará o cca 90% 
komunikác i í  a  o  všetky 
priestranstvá na kosenie, 
preto by vedela bez problé-
mov zabezpečiť správu všet-
kých ciest. Tým, že by sme 
nepatrili pod Mesto Košice, 
Ukrajinská ulica by prešla pod 
správu KSK. Pri osamostat-
není by obrovskou kompliká-
ciou bola zmena okresu na 
Košice - okolie, menili by sa 
značky áut, doklady a iné. 
Osamostatnenie je skôr fik-
ciou, byť MČ prináša vyššie 
spomínané výhody a nevý-
hody. Rozlohou je Krásna 
treťou najväčšou MČ. Mesto a 
naša obec sú pozemkovo, 

zákonmi, cez úrady a kompe-
tenciami prepojené tak, že 
samostatnosť je takmer 
vylúčená. 
Úlohou obce je pri rokova-
niach s Mestom Košice 
dosiahnúť, aby investovalo do 
Krásnej a splácalo investičný 
dlh, ktorý vznikol za roky nein-
vestovania. Ukrajinská ulica 
je jediným vstupom do Košíc, 
ktorý neprešiel rekonštruk-
ciou.
Mesto po rokovaniach s 
našou obcou prisľúbilo, že 
vyčlení prostriedky na jej 
postupnú rekonštrukciu.
V našom rozpočte sme schvá-
lili prostriedky na prípravu 
projektovej dokumentácie a 
mestu nebude nič brániť v 
plnení sľubu, ktorý nám dalo.

Mestská časť Krásna má 
dostať tento rok od mesta 
Košice v rámci podielových 
daní príspevok 765 000 €. Ak 
by sme sa vrátili do stavu 
spred roka 1994, táto suma by 
sa pohybovala na úrovni 
medzi 2 až 2,5 miliónmi €!  
Obec by mala na investície 
viac ako milión Eur ročne!
Z týchto prostriedkov by obec 
vedela vybudovať do štyroch 
rokov komplet odvodnenie 
Krásnej, chodníky a vymeniť 
všetky poškodené komuniká-
cie a ďalej sa rozvíjať! Inak 
povedané, nastal by obrov-
ský rozvoj Krásnej. Mesto 
Košice na základe vtedajšej 
zmeny posiela v súčasnosti 
“dedinským” MČ asi tretinu až 
štvrtinu príjmov, ktoré dostáva 
na obyvateľa v rámci podielo-
vých daní. 

Čo by sa stalo, keby sa 
obciam vrátili kompetencie 
aké mali v období po páde 
komunizmu a mali neokre-
saný rozpočet?
Viacero obyvateľov sa pýtalo 
na možnosť osamostatnenia 
a výhody, či nevýhody také-
hoto kroku. 
V prípade samostatnosti by 
rozhodovala obec napríklad 
aj o daniach, tie by obec 
mohla rapídne znížiť, keďže 
by o nich rozhodovala sama. 
Mali by sme na dosah euro-
fondy - obec by sa mohla 
uchádzať o eurofondy, ktoré 
sú teraz pre mestá Bratislava 
a Košice limitované. Mali by 
sme vlastný stavebný úrad 
a oddelenie daní, ktoré by 
konali promptnejšie ako teraj-
šie v meste. 

František Klik 
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Po vojne nastal intenzívny 
s tavebný  rozvo j .  V 50 . 
rokoch sa stavalo Záhumnie 
(=za humnami domov na 
Lackovej, Adamovej) - dne-
šná Minská ulica.
 V 60. rokoch bol vybudovaný 
areál ZŠ a pribudli aj ďalšie 
ulice - južne od Ukrajinskej 
Edisonova, južne od Opátskej 
Križinova. Rozrástla sa aj 
časť „za mostom“ - Goetheho, 
Čechovova.
V roku 1976 došlo k zásadnej 
územno-správnej zmene a 
Krásna nad Hornádom bola 
pričlenená k mestu Košice, 
čím sa zároveň zmenila 

okresná príslušnosť z Košice-
vidiek na Košice-mesto. 
V 70. rokoch bola na výstav-
bu rodinných domov vyčlene-
ná veľká lokalita pri Hornáde 
(na znárodnených urbárskych 
pozemkoch), ktorá dostala 
názov Štvrť Mladej gardy 
(dnes Piesočná, Štrková, Na 
pažiti a ďalšie). S touto 
výstavbou súvisí prvá veľká 
vlna prílevu nových obyva-
teľov. V 70. a 80. rokoch 
vzniklo mnoho ďalších ulíc s 
modernými poschodovými 
domami. Južne od Ukrajin-
skej smerom k regulovanému 
toku Hornádu sa začala sta-

vať Bezručova ulica. Viaceré 
ulice vznikli rozčlenením 
pôvodných dlhých záhrad na 
stavebné pozemky v rámci 
rodiny (napr. Kladenská, Kel-
dišova). Koncom 80. rokov 
však došlo aj k zbúraniu asi 12 
rodinných domov (vrátane 
detských jaslí)  v časti Čecho-
vovej, Golianovej a Ukrajin-
skej (na mieste protihlukovej 
steny) ulice kvôli výstavbe 
panelákov. 
Zmeny, ktoré nastali po než-
nej revolúcii, umožnili aj 
nový územný rozvoj Krás-
nej. Pozdĺž toku Hornádu 
pribudla Beniakova a Harča-

rova ulica a po roku 2000 na 
urbárskych pozemkoch IBV 
Pri mlyne. Najväčšia lokalita, 
ktorá dokonca výrazne zme-
ni la  panorámu Krásnej , 
vyrástla od roku 2007 na 
Hore, v blízkosti miesta, kde 
stál v úvode spomínaný bene-
diktínsky kláštor a kde sa 
kedysi až k lesu rozprestierali 
vinice a polia. Stavebný 
rozvoj v ďalších nových lokali-
tách (IBV Krásna pri jazere, 
IBV Záhumnie, ...) pokračuje 
intenzívnym tempom. Krásna 
tak evidentne verná svojmu 
názvu stále ponúka „pekné 
bývanie“. 

Eva Timková

František Klik 



    Možno sa Vám zdá uvedený 
citát trochu netradičný pre čin-
nosť materskej školy. Ale aj 
naša materská škola je mies-
tom lásky a života a žije ako 
jedna rodina. Usilujeme sa 
vytvoriť pre deti láskavý, bez-
pečný priestor formou výchov-
ných a pohybových aktivít. 
Dôraz kladieme na rozvoj vedo-
mostných a motorických zruč-
ností detí ako aj na rozvoj sociál-
nych vzťahov. Naša Materská 
škola má vypracovaný Školský 
vzdelávací program, ktorý 
vychádza zo štátneho vzdelá-
vacieho programu. Školský 
vzdelávací program zohľadňuje 
všetky aspekty rozvoja dieťaťa, 
pričom sa zameriavame na 
rozvoj osobnostných kompe-
tencií dieťaťa. 

Cirkevná materská škola pôso-

bí v Krásnej už 16 rokov.

V súčasnosti má tri triedy s 
celkovou kapacitou 60 detí. 
Pôvodne vznikla  s dvoma 
triedami a v roku 2014 sme 
otvorili tretiu triedu, čím sme 
zvýšili jej kapacitu. V súčasnosti 
je materská škola  plne obsade-
ná, záujem rodičov prevyšuje 
kapacitné možnosti. V mater-
skej škole máme tri samostatné 
triedy a tri samostatné spálne. 
Deti sa hrajú a spia v oddele-
ných miestnostiach, čím sa 
zvyšuje kvalita edukačných a 
oddychových aktivít detí. Každá 
trieda má svoju umývarku a WC 
s dostatočným počtom umýva-
diel. Vo všetkých triedach sú 
interaktívne tabule. Za pomoci 
rodičov boli všetky priestory 
vymaľované, vymenili sme 
staré koberce a nábytok za 

nové. Na škole pôsobia kvalifi-
kované učiteľky s dostatočnou 
praxou, ktoré riadi zástupkyňa 
pre materskú školu s požadova-
ným vzdelaním. Medzi aktivity, 
ktoré s deťmi pripravujú, patrí 
návšteva divadla, Deň zdravej 
výživy, starostlivosť o zúbky, 
stretnutie so starými rodičmi, 
Mikuláš, karneval, vianočné 
vystúpenie, predplavecký 
výcvik, návšteva Kositu, Deň s 
bicyklom, športový deň, šarka-
niáda, rôzne výchovné koncerty 
a veľa iných aktivít. 

V práci s deťmi pristupujeme s 
odbornosťou a láskou.Učíme 
ich samostatnosti, usilujeme sa 
o vytvorenie podmienok pre 
zdravý duševný rozvoj a rozví-
jame ich talent a nadanie.

  Svet, Európu, Slovensko, 
Košice a našu školu zasiahli 
opatrenia proti šíreniu vírusu 
Covid 19, kvôli ktorým naši 
žiaci viac ako dva mesiace 
nechodia do školy, ale  učia sa 
doma. Školské vyučovanie na 
základe rozhodnutia ministra 
školstva je do odvolania pre-
rušené, nie zrušené, vďaka 
čomu  sú všetci učitelia našej 
školy v týchto dňoch so svoji-
mi žiakmi a rodičmi spojení  
cez rôzne elektronické média.

Základným nástrojom pre 
zadávanie učiva, domácich 
úloh, projektov a rôznych 
študijných materiálov je portál 

Edupage, ktorý zároveň slúži 
aj na vzájomnú komunikáciu 
medzi učiteľmi, žiakmi a rodič-
mi.  Obľúbené a najčastejšie 
využívané sú Kozmix, Alf, Viki 
a pod. 

Niektorí učitelia komunikujú 
so žiakmi prostredníctvom 
emailov, či používaním rôz-
nych komunikačných aplikácii 
ako sú Messenger, Viber,  či 
Whatsapp. 

Pre zjednotenie a systemati-
záciu elektronickej komuniká-
cie naša škola  využíva plat-
formu , ktorá Microsoft Teams
poskytuje možnosť realizácie 
online vyučovacích hodín, 

zdieľanie učebných materiá-
lov a mnoho ďalších užitoč-
ných funkcií. Jednotlivé triedy 
majú vytvorený rozvrh online 
hodín, na ktoré sa pripája 
väčšina žiakov. Učiteľ má 
možnosť naživo komunikovať 
so žiakmi, teda môže vysvetliť 
učivo, preveriť, ako žiaci 
porozumeli učivu, ako spraco-
vali zadané cvičenia a úlohy. 
Riešia rôzne doplňovačky, 
interaktívne úlohy, či cestujú 
po krajinách sveta. Online 
hodina trvá prevažne 45 
minút. Žiaci sú v kontakte s 
učiteľmi a spolužiakmi. 
Veľký význam pre žiakov má 

práve možnosť vidieť, počuť a 
porozprávať sa so spolužiak-
mi. Žiaci zistili, že im chýba 
prítomnosť pani učiteľky, 
spolužiakov, kamarátov. V 
čase pandémie koronavírusu 
sme prešli  na iný systém 
učenia, pri ktorom sú žiaci 
viac zodpovední sami za seba 
a za svoj prístup k učeniu. 
Určite sme si všetci rozšírili 
svoje mediálne a počítačové 
zručnosti, ale všetci sa tešíme 
na chvíľu, kedy už budeme 
všetci spolu v školských lavi-
ciach.

Vyučovanie na základnej škole počas pandémie
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Činnosť cirkevnej materskej školy
„Rodina je miestom lásky a života; miestom, kde láska rodí život“ Ján Pavol II.

Veronika Becová,
riaditeľka školy 

Dentálna hygiena
zúbková víla

Veronika Becová,
riaditeľka školy 

https://czskrasnake.edupage.org/
https://czskrasnake.edupage.org/
https://teams.microsoft.com/


Milí čitatelia a veriaci našej 
farnosti.
Naozaj  je pravdivé, všetci sa 
tešíme a radujeme, že sme 
bez ujmy na zdraví prežil i 
ťažké obdobie pandémie – 
coronavírus COVID-19.
Všetko bolo ako vymreté, 
prázdne ulice, prázdne kosto-
ly… Až po nejakom čase som 
videl cez okno fary rodinnú cyk-
listiku, čomu som bol veľmi 
rád, že práve toto obdobie 
posilnilo rodinné i manželské 
vzťahy.
Všetci sme prežívali tieto dni
„ po svojom“, verím, že najlep-

šie ako to šlo. Aj my na fare 
sme mali viac času. Denne 
sme kráčali do kostola sláviť 
sv. omšu a dívali sa na prázd-
ne miesta v kostole. Chýbali 
s te  nám,  a le  my sme vás 
„videli, počuli... “ a žehnali.
Nebolo to verím pre nikoho z 
nás jednoduché, ani ľahké.
Za všetko „Bohu vďaka.“ 
Pravidelne sme vám zverejnili 
na FB niekoľko viet a fotografii 
z kostola a fary, aby sme cítili 
vzájomnú blízkosť. Bolo to ťaž-
ké, sláviť Veľkú noc bez veria-
cich.
Každý z nás niečo doma skráš-
ľoval, upratoval a vymýšľal. 
Všimli ste si, že aj my sme pred 
a za farskou budovou niečo 
vymysleli. Vpredu nám rastú 
pekné japonské čerešne a hor-
tenzie, vzadu máme pekné 
kvetinové steny / príďte sa 
inšpirovať/.
No, a to najhlavnejšie, čo vzbu-
dilo veľký obdiv na FB, sú naše 
baránky, ktoré sú „kosačky“ vo 
farskej záhrade. Pekné sú. A 
aby nebolo málo, dostali sme 5 
prepeličiek, a žijú... Toľko v 
krátkosti za obdobie, ktoré 
nechceme, aby sa vrátilo.

   Dňa 18. mája uplynulo sto 
rokov od narodenia jedného z 
najväčších pápežov 20. storo-
čia Jána Pavla II., vlastným 
menom Karo la  Woj ty lu . 
Pochádzal z Wadowic blízko 
Krakova.

V roku 1978 sa krakovský 
arcibiskup a kardinál Karol 
Wojtyla stal prvým slovan-
ským pápežom v dejinách a 
jeho pontifikát trval 26 rokov. 
Od začiatku svojho pontifikátu 
si Ján Pavol II. svojou otvore-
nosťou a srdečnosťou získal 
veľkú popularitu. Zasadzoval 
sa v boji za ľudské práva, 
odsudzoval násilie a nespra-
vodlivosť. Výraznou mierou 
prispel aj k ekumenickému 
dialógu. Snažil sa tiež napra-
viť chyby, ktoré Katolícka 
cirkev spôsobila v minulosti. 
Ospravedlnil sa Židom a pro-
testantom, snažil sa o dialóg s 
pravoslávnymi a moslimami. 
Počas svojho pôsobenia sa 
zaujímal aj o politické dianie 

vo svete. Usiloval sa o ukon-
čenie vojenských konfliktov a 

výraznou mierou sa podieľal 
aj na páde železnej opony. 
Veľký dôraz tiež dával na 
sociálnu náuku cirkvi a jej 
aplikáciu v praxi. Kritikmi je 
však označovaný aj za jedné-
ho z najkonzervatívnejších 
pápežov. 

Ján Pavol II. sa stal obeťou 
atentátu, keď ho 13. mája 
1981 na Námestí sv. Petra v 

Ríme postrelil Turek Moha-
med Ali Agca. Svojmu atentát-

nikovi odpustil a neskôr ho 
navštívil vo väzení.
Ako pápež absolvoval 104 
zahraničných ciest, zaviedol 
tradíciu zvolávania svetových 
dní mládeže. Slovákmi bol 
tento pápež zvlášť obľúbený a 
našu krajinu navštívil trikrát. 
Po prvý raz 22. apríla 1990 
ešte v rámci Československa, 
keď odslúžil sv. omšu na letis-

ku vo Vajnoroch.  V dňoch 30. 
júna - 3. júla 1995 už prišiel na 
územie samostatnej Sloven-
skej republiky.V rámci tejto 
cesty bola aj pre našich oby-
vateľov zvlášť významná 
návšteva Košíc, keď sa mnohí 
z nás zúčastnili sv. omše na 
letisku v Barci, počas ktorej 
boli vyhlásení za svätých traja 
košickí mučeníci. Posledná 
návšteva sa uskutočnila 11.-
14. septembra 2003, jeden a 
pol roka pred jeho smrťou. 
Pápež Ján Pavol II. v posled-
ných rokoch života bojoval s 
Parkinsonovou chorobou a 
ďalšími ochoreniami.  Zomrel 
2. apríla 2005 vo Vatikáne vo 
veku nedožitých 85 rokov. 
Pochovaný je v Bazilike sv. 
Petra v Ríme, v  kaplnke sv. 
Šebastiána. Blahorečený bol 
1. mája 2011, za svätého ho 
vyhlásil pápež František 27. 
apríla 2014.
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Storočnica Jána Pavla II.

Eva Timková

Koronavírus

Pavel Kaminský,
správca farnosti

Niekomu sa môže zdať, že 
je nepotrebný, nezaujímavý, 
lebo iní si ho nevšímajú ako by 
bo lo  t reba .  Môžeš  mať 
nedostatky, byť úzkostlivý a 
niekedy žiť podráždený, ale 
nezabudni, že tvoj život je naj-
väčšou radosťou na svete.
Je veľa tých, ktorí si ťa vážia, 
obdivujú a milujú. A nevieš, ale 
sú ľudia, pre ktorých si výni-
močný. Želám si, aby ste si 
pamätali, že byť šťastný, nie je 
mať nebo bez búrok, chodiť 
bez nehôd, prácu bez únavy, 
osobné vzťahy bez sklamaní.
Byť šťastný znamená nájsť 
silu v odpustení. Byť šťastný je 
nielen oceniť úsmev, ale aj 
zamyslieť sa nad smútkom.
Byť šťastný znamená rozpo-
znať, že život sa oplatí žiť, 

napriek všetkým výzvam, trá-
peniam. Byť šťastný znamená 
nebáť sa vlastných pocitov. Je 
to vedieť hovoriť o sebe. Je to 
odvaha počuť "nie" aj od tých, 
ktorých si vážiš.  Je to výsosť 
dostať krit iku, aj keď je to 
nespravodlivé. Je to bozkáva-
nie detí, rozmaznávanie rodi-
čov, prežívanie básnických 
chvíľ s priateľmi, aj keď nám 
ublížili. Byť šťastný znamená 
nechať slobodné, radostné a 
jednoduché stvorenie žiť v kaž-
dom z nás.  Je zrelosť povedať 
“mýlil som sa“. Je to odvážne 
povedať „odpusť mi“. Je to 
citlivosť na vyjadrenie „po-
trebujem Ťa“. Je to schopnosť 
povedať „Milujem Ťa“.

Túžime po šťastí

Pavel Kaminský,
správca farnosti

Sv. omša na letisku v Barci 2. júla 1995



 Na Hore poniektorí býva-

me aj desať rokov. Keď sme 

sem prichádzali, developer 

nám prisľúbil (okrem iného)  

obchod. Určil na to pozemky 

pri prvej zastávke MHD a my 

sme sa tešili, že ho tu budeme 

čoskoro mať.
Neskôr nám obchod prisľúbi-

l a  MČ Koš ice  -  K rásna  v 

osobe starostu JUDr. Mareka 

Kažimíra. Asi v polovici jeho 

druhého volebného obdobia 

vysvitlo, že na to pán starosta 

nemá “páky”. Kontaktoval sa 

ku koncu volebného obdobia s 

niektorými obchodnými reťaz-

cami, ale bezvýsledne.
Nový starosta Ing. Peter Tomko 

sa vyjadril v tom zmysle, že MČ 

bude vo veci obchodu Na Hore 

maximálne súčinná, čo nás 

opäť veľmi potešilo. 
Obchod Na Hore by nám, jej 

obyvateľom, výrazne pomo-

hol ušetriť čas a peniaze, o 

ušetrených kilometroch a emi-

siách z áut nehovoriac. Preto 

si myslím, že je v našom záuj-

me, aby MČ podporila tento 

projekt a obyvatelia lokality Na 

Hore, ale aj priľahlých lokalít, 

by konečne nemuseli v čase 

potreby nasadať do automobi-

lov a ísť nakupovať mimo loka-

lity.
V posledných mesiacoch sa 

rozhodol pomôcť nám s dlho 

očakávaným obchodom náš 

sused Slavomír Ducár, ktorý 

kúpi l  vhodný pozemok od 

developera a momentálne 

všetko smeruje k tomu, že sa 

snáď dočkáme. Bolo by skve-

lé, ak by sa to podarilo. 
Nebolo by to po desiatich 

rokoch fajn?

     Rekonštrukcia druhého pavi-

lónu Základnej školy s mater-

skou školou sv. Marka Križina 

bola úspešne zrealizovaná. 

Nové farebné omietky paviló-

nu, v ktorom sa učia žiaci dru-

hého stupňa našej školy, skráš-

lili vnútornú časť školského dvo-

ra. Zateplenie a rekonštrukčné 

práce boli financované v rámci 

rozpočtu Mestskej časti Košice 

- Krásna sumou 40 000 € v 

položke kapitálové výdavky. 

Zateplením sa zlepšili prevádz-

kové parametre školy a našim 

žiakom sme spríjemnili prostre-

die, v ktorom trávia veľkú časť 

dňa.
Chcem touto cestou vyjadriť 
vďaku všetkým tým, ktorí sa 
pričinili o dokončenie rekon-
štrukcie, predovšetkým celé-
mu vedeniu  Miestneho 

úradu a zastupi teľstvu 
Mestskej časti Košice - Krásna 
za prípravu, schválenie finanč-
ných prostriedkov a realizáciu 
projektu zateplenia. Som pre-
svedčená, že investícia do 
skvalitnenia podmienok vzde-
lávania je investíciou do rozvo-
ja mestskej časti. Dôkazom 
toho je skutočnosť, že škole 
dôveruje stále väčší počet rodi-
čov a počet žiakov na našej 
škole sa zvyšuje. Verím, že 
budeme aj naďalej podporovať 
zlepšovanie kvality života a 
vzdelávania našich detí. 

Ďalší pavilón dostal nový šat

Veronika Becová,
riaditeľka školy 

Obchod Na Hore

Laco Varga
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   V tomto čísle vám prezradí-
me viac o klube holubárov v 
Krásnej. Koronavírus zasia-
hol aj toto športové odvetvie. 
Boli zakázané preteky a sank-
cie sa uvoľnili len nedávno. Aj 
preto majú teraz holubári 
nahustený program štartov. 
Počas príprav na preteky som 
sa rozprával s členmi klubu a 
čitateľom o klube prezradil 
viac predseda ZO Krásna (zá-
kladná organizácia) Stanislav 
Roba.
Aké sú začiatky holubárov v 
Krásnej?
Už v roku 1964, teda v mojich 
desiatich rokoch, som začal 
byť chovateľom poštových 
holubov a bol som prvým cho-
vateľom poštových holubov v 
Krásnej, ktorý bol registrova-
ným členom v oblastnom zdru-
žení Košice. Postupne sa do 
klubu pridali ďalší nadšenci a 
to Šoltés František, Pacala 
Jozef, Rjabinčák a nebohý 
Köver František. V roku 1982 
sme odišli z oblastného zdru-
ženia a Krásňania sa spojili s 
Opátskym, ale stále sme pôso-
bili pod hlavičkou Košíc. V 
roku 1984 sme založili klub v 
Krásnej. Postupne do klubu 
pr ibud l i  Kodeš R ichard , 
Bodnár Peter, Varga Dušan, 
Čontoš Vincent, Sčambora 
Vlado, Heger Pišta, Šoffa 
Vlado, Kočiš Laco, Kotik Jaro, 
Milkovič Ján, Hegeduš Ján, 
Dr. Ninčák, Čorba Ján, bratia 

Dano a Jozef Hajdukovci a ďal-
ší.
Aké boli podmienky vtedy a 
dnes?
Podmienky boli diametrálne 
odlišné. Holuby sme nosili na 
b icyk loch,  na e lekt r ičke, 
občas sme sa s košíkmi brodili 
aj cez Hornád. Nebolo áut a 
všetko sa muselo nosiť prac-
ne. Neexistovalo GPS, pre 
Krásnu bol merací bod kostol-
ná veža. V minulosti sa holu-
bov i  na  nohu pr ipevn i la 
gumička, neskôr sa z kompli-
kovaného manuálneho systé-
mu prešlo na elektronický sys-
tém, kde sa každému holubovi 
pripevní moderný čip, ktorý 
nám vie okamžite vyhodnotiť 
údaje letu. Chceme sa poďa-
kovať  s taros tov i  Pet rov i 
Tomkovi ,  že nám vytvor i l 
výborné podmienky na ihrisku 
v Krásnej a mohli sme tak jed-
noduchšie dobehnúť zameš-
kané preteky kvôli opatreniam 
spôsobeným Covid-19.
Aké kategórie poznáme?
Existuje veľmi veľa kategórií, 
ale sú také štyri základné: krát-
ke trate od 100 km do 300 km, 
stredné trate od 300 km do 
600 km, dlhé trate od 600 do 
800 km a super dlhé trate 
nad 800 km. Je ešte jedno 
základné rozdelenie, a to 
mladé holuby - to sú holuby 
do jedného roka. Druhá kate-
gória sú staré holuby.
Aké úspechy sa Ti podarilo 

dosiahnuť?
Bol som 10-krát majster klubu 
ZO - základná organizácia, v 
Koš icke j  ob las t i  som bo l 
dvakrát druhý a trikrát tretí. 
Prišlo však aj nešťastné obdo-
bie, keď mi z 80-tich holubov 
až na jedného všetky zabila 
kuna a doteraz sa mi nepoda-
rilo naplno obnoviť pôvodný 
chov kvalitných závodných 
holubov.
Ako sa darilo ostatným čle-
nom?
Posledné roky sa darí najviac 
Františkovi Šoltésovi, pánovi 
Petrášovi a bratom Danielovi 
a  Jožkov i  Ha jdukovcom. 
Bratia  boli maj- Hajdukovci
strami ZO Krásna až 7-krát, z 
toho 4-krát s mladými holubmi 
a 3-krát so starými holubmi. 
Pán , bol majstrom v ZO  Petráš

Krásna v rokoch 2016 a 2019, 
v tomto roku bol aj majstrom 
ZO Košice na dlhých tratiach. 
V minulom roku sa darilo aj 
doktorovi  ktorý bol Ninčákovi,
majstrom ZO Krásna s mladý-
mi holubmi.
František Šoltés bol v rokoch 
2017 a 2018 majstrom klubu 
ZO Krásna so starými aj s mla-
dými holubmi a v roku 2017 
bol majstrom Košickej oblasti 
na dlhých tratiach. O svojich 
úspechoch rozprávať  nech-
cel, tak som si zaujímavý údaj 
našiel na internete. Zistil som, 
že „Ferčo“, ako ho poznajú 
Krásňania, mal 1.7.2018 pri 
pretekoch v Malinkowe (Pl) 
holuba, ktorý skončil na 2. 
mieste medzi 3104 holubmi 
z  c e l é h o  v ý c h o d n é h o 
Slovenska s koeficientom 
0,644 a s rýchlosťou 1676 
metrov/min. Vlastní holuba, 
ktorý za rok nalietal 4351 km a 
holubicu s 4320 nalietanými 
kilometrami.
Tak ako v iných oblastiach, aj 
pri chove závodných holubov 
chýba viac mladých chovate-
ľov. Je to koníček a šport, ktorý 
zaberie veľa času a je finanč-
ne náročný. Ak sa z pretekov 
vrátia holuby s výborným časo-
m, je úžasné sledovať hrdosť 
a radosť v očiach nadšených 
chovateľov. Ako tvrdia chova-
telia, je to odmena za ich prá-
cu. 
Na záver jedna kuriozita. V 
roku 2019 predal belgický cho-
vateľ Joel Veschoot na inter-
netovej aukcii holuba menom 
Armando, ktorý je najlepším 
holubom na dlhé vzdialenosti, 
č ínskemu chovateľovi  za 
rekordných 1,3 milióna €.

Predstavujeme holubárov v ZO Krásna

František Klik
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   Naše deti z Krásnej čakajú 
opäť 3 týždne plné zábavy, 
p r i a t e ľ s k e j  a t m o s f é r y, 
smiechu, dobrej nálady a 
získavania nových zážitkov v 
dennom letnom tábore, 
ktorý realizuje Mestská časť 
Košice - Krásna v období od 
27.7.2020 do 14.08.2020. 
Tábor je určený deťom vo 
veku od 7 do 15 rokov. 
Podmienkou je, aby minimál-
ne jeden rodič dieťaťa mal 
trvalý pobyt v MČ Košice - 

Krásna. V pláne sú výlety, kde 
sa cestuje vlakom, preto je 
potrebné deťom vybaviť 
študentskú kartu na vlak. V 
opačnom prípade si musí 
dieťa hradiť cestu vlakom na 
vlastné náklady!
Program letného tábora bude 
upravený podľa aktuálnych 
opatrení súvisiacich s COVID 
19 a bude zverejnený na 
stránke Mestskej časti Košice 
– Krásna aj na FB stránke 
MČ. Váš záujem je možné 

nahlásiť u vedúcich tábora, 
ktorými sú tento rok Sandra 
Geschwandtnerová (t. č. 
0918 770 462) a Nikola 
Kažimírová
(taborkrasna2020@gmail.com).

“Tábory tento rok budú!”,  
potvrdilo nám to  z  Pimpollo.
Pimpollo pripraví deťom leto 
p lné  nezabudnute ľných 
momentov. OZ je pripravené 
ponúknuť také množstvo 

zážitkov, koľko bude možné, a 
zaviesť toľko opatrení, koľko 
bude nutné.  Program bude 
tak ako každý rok pestrý. 
Počas piatich táborových dní 
budeme spoznávať svet 
Pátrača Tina,  tancovať, 
spievať, tvoriť a zažijeme 
kopec zábavy. Na deti sa 
tešíme v štyroch turnusoch. 
Novinkou je týždeň vyhrade-
ný len a len pre dievčatá. Tak 
neváhajte a pridajte sa k nám, 
tešíme sa na Vás!
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MČ Krásna aj Pimpollo organizujú letné tábory

L. Lacková a L. Miklošová 

Elektrina:
0800 123 333 (www.vse.sk)
Plyn: 
0850 111 727 (www. spp.sk)  
Voda (VVS): 
055 / 7952 777 - call centrum,   
055 / 7952 420 - poruchy
KOSIT:
0800 156 748  (www.kosit.sk), 
dispečing - výjazd
0907 548 620,
dispečing - expres
0902 904 869
Bezplatná linka MČ Košice -
Krásna: 
0800 101 777 (poruchy 
verejného osvetlenia, výtlky, 
nelegálne skládky a pod.)
Kanalizácia: 
055 / 68 52 874
Mestská časť Košice-Krásna 
má v správe kanalizačné 
prípojky na uliciach: Bezručova, 
Harčarova, Edisonova, Štrková, 
Mozartova, Baničova, 
Pasienková, Piesočná, 
Konopná, Orná, Keldišova, 
Nová, Pri sídlisku, Sv. Gorazda, 
Goetheho, Za mostom a časť 
prípojok na uliciach: Beniakova, 
Pollova, Urbárska, Na 
močidlách. 
V ostatných prípadoch je pri 
poruche potrebné volať 
vodárenskú spoločnosť.
Asanačná služba:
0917 536 059 ak je niekde 
uhynuté zviera.

Koľko nás je?  

Jana  Vargová

Počet obyvateľov v našej 
mestskej  časti  opäť vzrástol.
V mesiaci máj bol celkový 
počet obyvateľov 5913.
Od začiatku roka sa do našej 
mestskej časti prisťahovalo 
125 obyvateľov.
Narodilo sa 30 detí a zomrelo 
14 občanov.  

Dôležité kontakty
a informácie: 
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