
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna 

 

Zápis 

zo zasadnutia Miestnej rady konanej dňa 8.10. 2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Príprava programu rokovania miestneho zastupiteľstva ( 21. 10. 2019 ) 

3. Rôzne 

4. Záver 

K bodu 1 

Rokovanie viedol starosta Ing. Peter Tomko. 

K bodu 2 

Starosta navrhol do rokovania MZ dňa 21.10.2019 okrem obligatórnych bodov zaradiť aj 

nasledovné: 

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

     a orientačného čísla stavby na území Mestskej časti Košice-Krásna 

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

     časti  Košice-Krásna 

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

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

  2019 

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

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

- IBV Záhumnie Krásna  

-  Prístrešok – bistro Včielka 

- Projekt Lidl – ihrisko Žihadielko   

- Schválenie termínu najbližšieho zasadnutia miestnej rady a miestneho zastupiteľstva  

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

    do 30.09.2019 

Návrhy VZN boli v zmysle zákona zverejnené na úradnej tabuli a na web stránke MČ Košice-

Krásna a s doručenými pripomienkami prerokované v príslušných komisiách. 

Ing. Patrik Ivanišin, prednosta – predložil miestnej rade návrh smernice Zásady hospodárenia 

s finančnými prostriedkami MČ Košice-Krásna, ktorej článok 8 pojednáva o kompetenciách 

starostu vykonávať zmeny rozpočtu. 

Ing. František Klik, Ing. Patrik Gordoň -  nemajú prehľad o čerpaní rozpočtu. Preto navrhli do 

programu MZ zahrnúť aj bod : 

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

do 30.09.2019 



A následne rokovať o predloženej smernici. 

 

      Týmto Ing. Peter Tomko – starosta rokovanie MR  uzavrel. 

 

 

 

Košice – Krásna, 10.10. 2019 

Zapísala: Ing. Gabriela Šimonovičová 

 

 

  

                                                                                            Ing. Peter Tomko 

                                                                                                  starosta  

 


