
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna 

 

Zápis 

zo zasadnutia Miestnej rady ( MR ) a finančnej komisie ( FK ) konanej dňa 18. 5. 2020 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1.  Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania 

2.  Záverečný účet za rok 2019 

3.  Sadzobník poplatkov 

4.  Dotácie – žiadosti na prerokovanie 

5.  Prašná – 2. etapa 

6.  Výkup pozemkov – Zelená ulica  

7.  KSK - ocenenia 

8.  Informácia k modernizácii školskej kuchyne 

9.  VZN o pohrebníctve - príprava 

10.  Vyšný dvor - kolaudácia 

11.  Dom nádeje – štúdia 

12.  Pimpollo – letný tábor 

13.  IBV záhumnie - osvetlenie 

14.  Záver 

K bodu 1 

Rokovanie viedol starosta Ing. Peter Tomko. 

 

K bodu 2 

MR a FK prerokovala Záverečný účet za rok 2019 a navrhuje MČ podrobne rozčleniť nasledovné 

položky:  

- kapitálové výdavky rozčleniť podľa v rámci kapitol položkovite, 

- kapitálové príjmy – doplniť komentár  

MR a FK odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet za rok 2019. 

 

K bodu 3  

MR a FK  navrhuje uznesením zrušiť Sadzobník poplatkov a novým uznesením prijať nový sadzobník 

bez navrhovaných cintorínskych poplatkov, 

zároveň súhlasí s návrhom MČ zo sadzobníka vylúčiť body 5, 6, 7, týkajúce sa nájmu ihriska 

Golianova, ktoré bude prenajímané bezodplatne. 

 

K bodu 4  

MR na základe predložených ďalších žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle platného VZN navrhuje 

nasledovné: 

- žiada príjemcov dotácií o doplnenie svojich žiadostí, kde bližšie špecifikujú presný účel 

použitia dotácie, prípadný rozpočet, či cenovú kalkuláciu projektu 

- v prípade dotácie žiadateľa SZCHPH, MR odporúča požadovanú výšku dotácie znížiť na 

500,-€ a účel použitia dotácie špecifikovať v súlade s VZN v zmluve. 

 

K bodu 5 

MČ informovala MR a FK, že je podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia a že po doručení 

kompletnej dokumentácie dôjde k odkúpenie parciel vo vlastníctve SPF v zmysle prijatého 

uznesenia. Zároveň informovala MR, že IBV Prašná požiadala MČ o dobudovanie osvetlenia.  



 

K bodu 6  

MČ informovala MR a FK, že vyzvala všetkých vlastníkov dotknutých parciel na Zelenej ulici 

o súhlas na odpredaj so zámerom vypracovania kúpnych zmlúv. 

So všetkými predávajúcimi, ktorí prejavili záujem, MČ podpíše kúpnu zmluvu.  

MR a FK navrhuje začatie odkupovania parciel tých  vlastníkov, ktorí súhlasia s odpredajom. 

K bodu 7 

MR navrhuje zverejniť  pre občanov oznam na webovej stránke MČ, aby v prípade kedy im je známy 

obyvateľ MČ, ktorého by za zásluhy pre MČ ocenili cenou KSK, aby tak osobne, mailom príp. 

telefonicky kontaktovali prednostu MČ so svojim návrhom. 

 

K bodu 8 

Prednosta MČ informoval MR a FK, že v spolupráci so ZŠ pokračuje v príprave projektovej 

dokumentácie na rekonštrukciu školskej kuchyne a jej vybavenia.  

 

K bodu 9   

V zmysle zákona zákona o cenách a regulácie cien v pôsobnosti vyšších územných celkov a zmeny 

zákona o pohrebníctve pripraviť nové VZN. 

MR odsúhlasila termín prípravy nového VZN v termíne do 30. 6. 2020  

 

K bodu 10 

Starosta MČ informoval o pripravovanej kolaudácii. 

 

K bodu 11 

MR a FK bola oboznámená so štúdiou na rekonštrukciu Domu nádeje, s ktorou v plnej miere súhlasí 

bez pripomienok. 

 

K bodu 12 

OZ Pimpollo informovalo a požiadalo MČ o možnosť uskutočnenia letných turnusov denného  tábora 

v termíne od 17. 7. 2020- 17. 8. 2020 pre deti v priestoroch ZŠ s MŠ sv. Mareka Križina po zverejnení 

zmiernení opatrení vlády SR v súvislosti s COVID 19. 

MR a FK súhlasí s poskytnutím priestorov. 

K bodu 13 

Starosta MČ informoval MR a FK o navýšení ceny za osvetlenie na IBV Záhumnie na 1.503,60-€ 

mesačne z dôvodu inflácie, čo je navýšenie o 48 Eur/mesiac. 

 

K bodu 14 

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

 

Košice – Krásna, 18. 5. 2020 

 

Zapísala: Ing. Gabriela Šimonovičová 

 

 

         Ing. Peter Tomko 

                starosta  


