
 

UZNESENIA 

 

z VI. zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice -  Krásna zo dňa  21. októbra  2019 

___________________________________________________________________________ 

 

 

     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.  S c h v a ľ u j e : 

 

85.      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.   Návrh VZN č.1/2019 o určovaní, zmene a zrušení súpisného   

  a orientačného čísla stavby na území Mestskej časti Košice-Krásna 

9.   Návrh VZN č. 2/2019 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území Mestskej   

  časti  Košice-Krásna 

10.   Návrh VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti  Košice-Krásna 

11.   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice-Krásna na II. polrok    

  2019 

12.   Návrh zámeru výstavby pilotného cyklistického areálu na parcele č.  1646/149 

13.   Návrh Dodatku č. 3  k zmluve o nájme so spoločnosťou Akzent BigBoard, a. s. 

14.   IBV Záhumnie Krásna  

15.   Prístrešok – bistro Včielka 

16.   Projekt Lidl – ihrisko Žihadielko   

17.   Schválenie termínu najbližšieho zasadnutia miestnej rady a miestneho zastupiteľstva  

18.   Informácia o čerpaní rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna za obdobie od 01.01.2019    

  do 30.09.2019 

19.   Interpelácie 

20.   Rôzne 

21.   Záver 

Za overovateľov zápisnice určil starosta  MUDr. Milana Maďara a Ing. Patrika Gordoňa 

 

86. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určovaní, zmene a zrušení súpisného 

a orientačného čísla stavby na území Mestskej časti Košice-Krásna s pripomienkami 

 



87. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na 

území Mestskej   časti  Košice-Krásna 

88. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej 

časti  Košice-Krásna 

89. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice-Krásna na II.  

polrok 2019 

90. Uzavretie Dodatku č. 3  k nájomnej zmluve č. 1/2017 o nájme pozemku na umiestnenie 

reklamného zariadenia uzatvorenej 30.05.2017, ktorého predmetom je predĺženie doby 

nájmu od 01.01.2020 do 31.12.2022  pre nájomcu: Akzent BigBoard, a. s., Ivánska 

cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO:  44 540 957, DIČ: 202 273 5396, IČ DPH: 

SK2022735396 za cenu: 600,- € / za rok 2020, s nárastom ceny za každý ďalší rok 

+2 %, t.j.  612,- € / za rok 2021 a  624,24 € / za rok 2022 

 

91. Termín najbližšieho  zasadnutia Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice-Krásna   : 

 Miestna rada     02.12.2019 o 16.00 hod. 

 Miestne zastupiteľstvo 18.12.2019 o 16.00 hod. 

 

 

 

B.  B e r i e   n a   v e d o m i e : 

   

92.  Kontrolu plnenia uznesení 

 

93. Správu  veliteľa Mestskej polície o činnosti Mestskej polície - stanice Nad Jazerom 

 

94. Správu o činnosti poslanca mestského zastupiteľstva 

 

95. Správu o činnosti poslanca Košického samosprávneho kraja 

 

96. Správu o činnosti starostu Mestskej časti Košice- Krásna 

 

97. Zámer výstavby pilotného projektu – cyklistického areálu na parcele č. 1646/149 

 

98.       Informáciu o IBV Záhumnie  

 

99. Informáciu o zámere výstavby prístrešku pri objekte  „Dom služieb- Barón“ o výmere 

125 m² 

 

100. Informáciu o podmienkach zriadenia detského ihriska „ Projekt Lidl- ihrisko 

Žihadielko“ 

 

101. Informáciu o čerpaní rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna za obdobie od 01.01. 

2019 do 30.09.2019 
 

 

 



 

C.  V o l í : 

 

102. Návrhovú komisiu v zložení:    Mária Hakeová - predseda                

František Jurčo, Ing. František Klik -  členovia 

 

 D.  Ž i a d a :  

 

103.  Starostu o zabezpečenie vypracovania analýzy k bodu a) listu IBV Záhumnie 

doručeného MČ Košice-Krásna dňa 08.10.2019, č .z. 1084/2019 

 

 

 

Za návrhovú komisiu : Mária Hakeová 

 

Zapísala                      : Marta Petrušová 

 

 

 

 

 

  Ing. Peter Tomko 

                     starosta 

                                                             podpísal dňa  22.10.2019 

 

 

 

 

 

 


