
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna 

 

Zápis 

zo zasadnutia Miestnej rady ( MR ) a finančnej komisie ( FK ) konanej dňa 10. 2. 2020 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1.  Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania 

2.  Návrh rozpočtu MČ Košice-Krásna na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

3.  Organizačný poriadok MČ Košice-Krásna- Dodatok č. 3- zmena organizačnej štruktúry 

4.  Zásady poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov 

5.  Požiadavka klubu seniorov na finančný príspevok v r. 2020 

6.  Zámer kúpy pozemkov za účelom výstavby, resp. rekonštrukcie komunikácií : Minská- 

Ukrajinská, semafor Ukrajinská  

7.  Informácia k IBV Záhumnie o. z. 

8.  Informácia k modernizácii školskej kuchyne 

9.  Informácia o konverzii údajov z evidencie hrobových miest do systému KORWIN- 

10.  Sadzobník poplatkov 

11.  Pripomienka – majetkové priznanie do 31.3.2020 

12.  Záver 

K bodu 1 

Rokovanie viedol starosta Ing. Peter Tomko. 

K bodu 2 

MR a FK prejednala Návrh rozpočtu na rok 2020  

Súčasne zástupca starostu navrhol definovať rozpočet kultúrnej komisie na najvýznamnejšie položky, 

t. j. Deň Krásnej, Deň detí a Ples Krásňanov 2020, ostatné položky sú súčasťou rozpočtu.  

 

MR a FK doporučuje miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh rozpočtu na rok 2020  

K bodu 3  

MR a FK  berie na vedomie predloženú zmenu organizačnej štruktúry bez námietok.  

 

K bodu 4  

MR a FK zobrali na vedomie predložený návrh Zásad poskytovania príspevku na stravovanie pre 

dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutých. 

 

K bodu 5 

MR a FK po predložení žiadosti  Klubu seniorov v celkovej výške 4.000,-€ doporučuje výšku 

odsúhlasiť, navrhuje však ich prerozdelenie nasledovne: 

 

- Hodnotiaca členská schôdza   1.100,-€, 

- Deň matiek        400,-€, 

- Autobusové a vlakové zájazdy  2.000,-€, 

- Kultúrno - spoločenské podujatia     500,-€, 

Neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovania jednotlivej akcie je prezenčná listina obsahujúca meno, 

priezvisko, bydlisko a podpis každého zúčastneného účastníka. 



K bodu 6 – 11 

Body 6 – 11 boli  MR a FK prerokované bez námietok. 

 

MR a FK doporučuje miestnemu zastupiteľstvu schváliť zámer kúpy pozemkov za účelom 

výstavby, resp. rekonštrukcie komunikácií : Minská- Ukrajinská, semafor Ukrajinská   

MR a FK doporučuje miestnemu zastupiteľstvu schváliť kúpu pozemkov za účelom výstavby, resp. 

rekonštrukcie komunikácií : Minská- Ukrajinská, semafor Ukrajinská   

Miestna rada doporučuje miestnemu zastupiteľstvu schváliť Sadzobník poplatkov 

 

K bodu 12 

Týmto Ing. Peter Tomko – starosta rokovanie MR a FK uzavrel. 

 

Košice – Krásna, 10. 2. 2020 

Zapísala: Ing. Gabriela Šimonovičová 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Kubička       Ing. Peter Tomko 

predseda finančnej komisie        starosta  


