
 

 

 

POZVÁNKA 

Pozývame Vás na VI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, 

ktoré sa uskutoční dňa 21. októbra   2019 ( pondelok) o 16.00 hodine 

v zasadačke miestneho úradu,  Opátska 18 s týmto programom : 

 

 

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 

 

          Ing. Peter Tomko 

 

 

 

 

 



K bodu č. 1 programu 

 

 

 

 Návrh na uznesenie 

 

 

Miestne zastupiteľstvo v Košiciach – Krásnej v zmysle zákona NR SR č. 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 

 

 

 

schvaľuje : 

 

Program rokovania 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ :   Ing. Peter Tomko, starosta 

 

Košice – Krásna,  11.10.2019 



K bodu č. 2 programu 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo v Košiciach – Krásnej v zmysle zákona NR SR č. 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 

 

 

 

volí : 

 

Návrhovú komisiu v zložení:     Mária Hakeová - predseda                

František Jurčo, Ing. František Klik -  členovia 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ :   Ing. Peter Tomko, starosta 

 

Košice – Krásna,  11.10.2019 



K bodu č. 3  programu 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo v Košiciach – Krásnej v zmysle zákona NR SR č. 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 

 

 

berie na vedomie  : 

 

Kontrolu  plnenia uznesení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ :   Ing. František Klik, zástupca starostu 

 

Košice – Krásna,  11.10.2019 

 



K bodu č. 4 programu 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo v Košiciach – Krásnej v zmysle zákona NR SR č. 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 

 

 

berie na vedomie  : 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ: Ing. Miroslav Fajčík, veliteľ MsP- stanice Nad Jazerom 

 

Košice – Krásna,  11.10.2019 



K bodu č. 5 programu 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo v Košiciach – Krásnej v zmysle zákona NR SR č. 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 

 

 

berie na vedomie  : 

 

Správu o činnosti poslanca mestského zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ: Ing. Vladimír Saxa 

 

Košice – Krásna,  11.10.2019 



K bodu č. 6 programu 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo v Košiciach – Krásnej v zmysle zákona NR SR č. 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 

 

 

berie na vedomie  : 

 

Správu o činnosti poslanca Košického samosprávneho kraja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ: Ing. Vladimír Saxa 

 

Košice – Krásna,  11.10.2019 



K bodu č. 7 programu 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo v Košiciach – Krásnej v zmysle zákona NR SR č. 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 

 

 

berie na vedomie  : 

 

Správu o činnosti starostu mestskej časti Košice- Krásna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ: Ing. Peter Tomko, starosta 

 

Košice – Krásna,  11.10.2019 



K bodu č. 8 programu 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo v Košiciach – Krásnej v zmysle zákona NR SR č. 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 

 

 

s c h v a ľ u j e : 

 

 

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

čísla stavby na území Mestskej časti Košice-Krásna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ: Ing. Peter Tomko, starosta 

 

Košice – Krásna,  11.10.2019 



Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice- Krásna 

K bodu programu č.: 8 

Na zasadnutie dňa: 21.10.2019 

Predkladá: Ing. Peter Tomko, starosta 

Spracoval: Jana Vargová, pracovník KPK 

 

Dôvodová správa: 

 

Mestská časť Košice- Krásna ako orgán príslušný na vydanie rozhodnutia o určení, zmene 

alebo zrušení súpisného čísla budov, resp. orientačného čísla v záujme právnej istoty 

účastníkom tohto rozhodovacieho konania vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom 

určuje: 

a) východiskovú legislatívu k právomoci vydávať rozhodnutie o určení, zmene alebo 

zrušení súpisného čísla 

b) povinnosti účastníkov konania 

c) náležitosti žiadosti o určenie súpisného čísla, vrátane taxatívne určených príloh žiadosti 

d) lehotu na vybavenie žiadosti 

e) výkon kontroly  

 

Dôvod vydania daného všeobecne záväzného nariadenia súvisí aj so stavebnou činnosťou 

realizovanou formou individuálnej bytovej výstavby v rôznych lokalitách katastrálneho územia 

mestskej časti. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie poskytuje jasné a jednoznačné určenie podmienok pre 

vydanie rozhodnutí v ňom uvedených pre fyzické a právnické osoby. Očakávaným dôsledkom 

vydania daného všeobecne záväzného nariadenia je správne podanie žiadosti, vrátane všetkých 

podkladov, a tým aj zrýchlenie vydania rozhodnutí o určení, zmene alebo zrušení súpisného 

čísla budovy. 

 

Dňa 28.08.2019 Mestská časť Košice- Krásna ako spracovateľ a predkladateľ vyvesil 

na svojej úradnej tabuli a zverejnil na svojom webovom sídle www.kosicekrasna.sk návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určovaní, zmene a zrušení súpisného a 

orientačného čísla stavby na území Mestskej časti Košice -Krásna, kde zároveň určil lehotu 

a spôsob na predloženie pripomienok k vyššie uvedenému návrhu -10.09.2019. 

Dňa 09.09.2019 boli Mestskej časti Košice- Krásna doručené pripomienky k návrhu 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určovaní, zmene a zrušení súpisného a 

orientačného čísla stavby na území Mestskej časti Košice -Krásna. Námietky boli doručené e-

mailom na adresu vargova@kosicekrasna.sk v lehote na predloženie pripomienok, 

predkladateľom pripomienok bol poslanec Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- 

Krásna, Ing. Patrik Gordoň. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie vrátene predložených pripomienok bolo prerokované na 

zasadnutí Komisie na ochranu verejného záujmu dňa 08.10.2019. 

 

 

http://www.kosicekrasna.sk/
mailto:vargova@kosicekrasna.sk


Vyhodnotenie pripomienok: 

Mestská časť Košice- Krásna dané pripomienky akceptovala a zapracovala ich do zverejneného 

návrhu, ktorý bude v tejto podobe predložený na konečné rozhodnutie poslancom miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti. Návrh bude predložený na prerokovanie a schválenie Miestnemu 

zastupiteľstvu Mestskej časti Košice- Krásna dňa 21.10.2019. 

 

  

 

V Košiciach- Krásnej, dňa 11.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Mestská časť Košice – Krásna v zmysle § 11 ods.4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2c zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR 
č.31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných 
priestranstiev a o číslovaní stavieb, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o 
určovaní, zmene a zrušení súpisného a orientačného čísla stavby na území Mestskej časti 
Košice -Krásna (ďalej len „všeobecne záväzné nariadenie“, resp. „VZN“), ktorým určuje 
pravidlá určovania súpisného a orientačného čísel stavby, resp. zmeny a zrušenia súpisného 
a orientačného čísla stavby pre katastrálne územie Košice- Krásna.  
 
 

NÁVRH 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 1/2019 
o určovaní, zmene a zrušení súpisného a orientačného čísla 

stavby na území Mestskej časti Košice -Krásna 
 

 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

1) V zmysle § 2c zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“, resp. „zákon“) a vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 
(ďalej len „vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z.“ , resp. „vyhláška“) je Mestská časť 
Košice- Krásna (ďalej len „mestská časť) povinná určiť súpisné číslo každej 
budove, nachádzajúcej sa v jej katastrálnom území, ktorá je stavbou podľa zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný 
zákon“) v znení neskorších predpisov.  

2) Odo dňa vyhlásenia  referenda, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb 
prezidenta Slovenskej republiky alebo ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb 
do Európskeho parlamentu, volieb do orgánov územnej samosprávy, miestneho 
referenda alebo sčítania obyvateľov, domov a bytov nemožno až do ich vykonania 
rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť 
názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania 
budov.  

 
§ 2 

Práva a povinnosti subjektov pri určovaní súpisného čísla a orientačného čísla 
budovy 

1) Mestská časť určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a  orientačné číslo 
bytovým budovám a nebytovým budovám (ďalej len „budova“), vedie evidenciu 
súpisných čísel a orientačných čísel a udržiava ju v aktuálnom stave.  

2) Mestská časť zmení alebo zruší súpisné číslo aj bez žiadosti, ak sa zmení alebo 
pominie dôvod, pre ktorý bolo určené. 



3) Na označenie budovy súpisným číslom obstaráva mestská časť tabuľky rovnakého 
vzoru na vlastné náklady.  

4) Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného 
čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Vzor žiadosti 
o určenie súpisného čísla, resp. určenie súpisného čísla a orientačného čísla budovy 
tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. 

5) Vlastník budovy je povinný mať budovu viditeľne označenú tabuľkou so súpisným  
číslom a orientačným číslom, ak je určené.  

 
§ 3 

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla budove 
1) Písomná žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla a pridelenia musí 

obsahovať: meno ,priezvisko ,  trvalý pobyt  žiadateľa ak ide o fyzickú osobu, alebo 
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie ak ide o právnickú osobu, predmet 
žiadosti, kód druhu stavby a termín dokončenia. Prílohy k žiadosti sú : 

a) právoplatné kolaudačné rozhodnutie (overená fotokópia), ak ho stavba 
vyžadovala; ak sa budova nekolauduje, alebo príslušný orgán od jej kolaudácie 
upustil, stavebník predloží príslušné povolenie stavebného úradu na 
uskutočnenie stavby, z ktorého vyplýva, že stavba nevyžadovala kolaudáciu; pri 
rozostavanej stavbe stavebné povolenie; 
b)  doklad o vlastníctve pozemku(ov) alebo doklad o inom práve k 
pozemku(om) zastavanému stavbou;  
c) zameranie adresného bodu-originál  /geodetické zameranie hlavného 
vstupu(ov) do budovy - § 3 ods. 4 zákona č. 125/2015 Z. z. a vykonávacej 
vyhlášky č. 142/2015 Z. z. tohto zákona;  
d) údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o počte bytov, číslach 
bytov a ich rozmiestnení na jednotlivých podlažiach; v prípade viacerých 
hlavných vstupoch do budovy údaj o tom, ktoré byty (číslo a podlažie) 
prislúchajú k jednotlivým hlavným vstupom /ak sa v budove nachádza byt(y)/ 
pri väčšom počte bytov uviesť v osobitnej prílohe ; 
e) v prípade, ak stavebník už neexistuje /právnická osoba zanikla, fyzická osoba 
nežije/, žiadateľ preukáže právne nástupníctvo stavebníka; 
f) ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží úradne overené 
splnomocnenie na zastupovanie; 
g) originál geometrického plánu. 

2) Doručená žiadosť a priložené dokumenty sa stávajú súčasťou spisového materiálu. 
Tvoria podklad pre vydanie oznámenia o určení čísla. Slúžia tiež na kontrolu správnosti 
vydaného rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla, resp. inú kontrolu. Za 
správnosť údajov uvedených v žiadosti a priložených dokumentov je zodpovedný 
žiadateľ. 

3) Odovzdané dokumenty sa žiadateľovi nevracajú. Po vydaní oznámenia  sa so spisovým 
materiálom bude nakladať v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, resp. registratúrnym plánom mestskej 
časti v platnom znení. 

4) Žiadateľ je povinný predložiť žiadosť tak, aby obsahovala všetky požadované údaje 
a prílohy. V prípade neúplnej žiadosti, alebo v prípade pochybností je mestská časť 
oprávnená vyzvať žiadateľa na doplnenie žiadosti.  Lehota na vybavenie žiadosti začína 
plynúť až po odstránení nedostatkov, resp. doručením úplnej žiadosti. 

5) Lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní od doručenia žiadosti. 
 

 
 



 
§ 4 

Určenie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla stavbe 
1)  Mestská časť prideľuje súpisné  a orientačné číslo stavbe v lehote do 30 dní odo dňa 

doručenia úplnej žiadosti podľa poradia v akom bola žiadosť mestskej časti doručená. 
2) Určiť, zmeniť alebo zrušiť súpisné číslo alebo orientačné číslo možno aj jedným 

oznámením. 
3) Oznámenie o určení súpisného čísla, orientačného čísla obsahuje: 
  a) názov obce a jej číselný kód 
  b) názov ulice a názov katastrálneho územia 
  c) parcelné číslo pozemku na ktorom je budova postavená 
  d) kód a druh stavby 

 e) dátum vydania a číslo kolaudačného rozhodnutia a názov orgánu ,ktorý ho     
vydal 
c)  meno ,priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa ak ide o fyzickú osobu, alebo       
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie ak ide o právnickú osobu 
d) dátum ,meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby a odtlačok 
úradnej pečiatky s erbom obce. 

4) Mestská časť zmení alebo zruší súpisné číslo aj bez žiadosti, ak sa zmení alebo 
pominie dôvod, pre ktorý bolo určené.  

5) Po prevzatí oznámenia je stavebník povinný doručiť jedno vyhotovenie oznámenia 
Okresnému úradu Košice, katastrálny odbor. 

 
 § 5 

Označovanie stavieb  
1) Tabuľku so súpisným číslom si žiadateľ prevezme súčasne s oznámením  o určení čísla 

stavbe a zabezpečí jej pripevnenie na budovu na vlastné náklady.  
2) Tabuľka so súpisným číslom sa umiestňuje tak, aby bola z ulice dobre viditeľná  

a nepôsobila rušivo na vzhľad budovy.  
 

§ 6 
Zmena trvalého pobytu občanov 

1) Zmenu trvalého pobytu občanov vykoná zamestnanec príslušného referátu 
Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Krásna na základe predloženia zákonom 
požadovaných dokumentov. 

2) Budova, v ktorej chce mať občan zapísaný trvalý pobyt, musí spĺňať požiadavky 
ustanovené zákonom, resp. súvisiacimi vykonávacími predpismi. 

3) Občan, ktorý je držiteľom preukazu totožnosti, je po vykonaní zmeny povinný 
postupovať v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej 
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien 
a doplnkov. 

§ 7 
Prílohy 

1) Prílohy tohto všeobecne záväzného nariadenia tvoria: 
a) vzor žiadosti o určenie súpisného/ orientačného čísla budove 
b) vzor žiadosti o zmenu zrušenie súpisného/ orientačného čísla budove 
c) vzor čestného vyhlásenia, ktorým sa dopĺňa žiadosť o určenie súpisného/ 

orientačného čísla budove 
 

 
 

§ 8 



Kontrola  
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór Mestskej časti Košice-

Krásna.  
  
predpis o priestupkoch.  
 

§9 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované miestnym zastupiteľstvom 
Mestskej časti Košice- Krásna, dňa .................. a schválené uznesením č. ... 
 

§ 10 
Účinnosť 

1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho 

vyvesenia. 
 
 
V Košiciach- Krásnej, dňa .............. 
 
 
 
 

Ing. Peter Tomko 
starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu č. 9 programu 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo v Košiciach – Krásnej v zmysle zákona NR SR č. 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 

 

 

s c h v a ľ u j e : 

 

 

 

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

Mestskej   časti  Košice-Krásna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ: Ing. Peter Tomko, starosta 

 

Košice – Krásna,  11.10.2019 



Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice- Krásna 

K bodu programu č.: 9 

Na zasadnutie dňa: 21.10.2019 

Predkladá: Ing. Peter Tomko, starosta 

Spracoval: Ing. Patrik Ivanišin, prednosta 

 

Dôvodová správa: 

 

 

 V Mestskej časti Košice-Krásna je toho času v platnosti Všeobecné záväzné nariadenie 

( ďalej VZN)  č. 1/2010 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území Mestskej časti 

Košice-Krásna, ktoré bolo schválené miestnym zastupiteľstvom, uznesením č. 603 

s účinnosťou od 18.08.2010.  

 

Uvedené VZN bolo predmetom prokurátorskej previerky vykonanej 14.02.2019, na 

základe ktorej bol MČ Košice-Krásna dňa 11.3.2019 doručený protest prokurátora podľa § 

23ods. 1, § 27 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov  proti 

častiam VZN č. 1/2010 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území Mestskej časti 

Košice-Krásna, a to proti  

- § 4 ods. 4 písm. b) 

- § 5 ods. 1,  

ktorými sú porušené ustanovenia : 

- § 6ods. 1 zák. č.. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

- § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon),  

- resp. novely cestného zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, 

§ 9 ods. 2, v zmysle ktorého závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre 

chodcov alebo schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia 

miestnych komunikácií 

 

Dôvodom vydania nového VZN je  aktualizácia základných pravidiel užívania 

a udržiavania verejných priestranstiev v zmysle platnej legislatívy a na základe skutočností 

zistených pri riešení  sťažností, požiadaviek a pripomienok obyvateľov mestskej časti, ktoré 

boli predmetom rokovania Komisie verejného poriadku. 

 

Dňa 11.09.2019 Mestská časť Košice- Krásna ako spracovateľ a predkladateľ vyvesil 

na svojej úradnej tabuli a zverejnil na svojom webovom sídle www.kosicekrasna.sk návrh VZN 

č. 2/2019 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku  na území Mestskej časti Košice -Krásna, 

kde zároveň určil lehotu a spôsob na predloženie pripomienok k vyššie uvedenému návrhu -

26.09.2019. 

Mestskej časti Košice- Krásna neboli v stanovenej lehote doručené žiadne pripomienky 

k návrhu VZN  č. 2/2019 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku  na území Mestskej časti 

Košice -Krásna.  

Návrh VZN bol prerokovaný na zasadnutí Komisie na ochranu verejného záujmu dňa 

08.10.2019 a v zverejnenej verzii  bude predložený na prerokovanie a schválenie Miestnemu 

http://www.kosicekrasna.sk/


zastupiteľstvu Mestskej časti Košice- Krásna dňa 21.10.2019. Komisia odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu preložený návrh VZN č. 2/2019 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku  na 

území Mestskej časti Košice -Krásna schváliť. 

 

 

V Košiciach- Krásnej, dňa 11.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Krásna podľa §4 ods. 3 písm. h) a n), § 6 ods. 

1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 14 

ods.2 písm. a) zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

vydáva toto 

Všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Krásna č. 2/2019 

o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území Mestskej časti Košice – Krásna  

 

 

 
§1 

Úvodné ustanovenia 
 

Všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku (ďalej len 

„nariadenie") vymedzuje práva a povinností právnickým a fyzickým osobám, vlastníkom, 

správcom alebo užívateľom verejných priestranstiev a zariadení umiestnených na verejnom 

priestranstve, ako aj obyvateľom a návštevníkom  Mestskej časti Košice — Krásna (ďalej len 

„mestská časť " ) pri dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti. 

§2 
     Vymedzenie základných pojmov 
 
Pre účely tohto nariadenia : 

a) verejným priestranstvom sa rozumejú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia na 

verejné účely, sú verejne prístupné a možno ich obvyklým spôsobom používať ( napr. 

ulice, cesty, chodníky, parky, trhoviská, detské ihriská a pieskoviská, schody, nástupné 

plochy mestskej hromadnej dopravy, verejné parkoviská, plochy verejnej zelene, fontány, 

korytá a nábrežia vodných tokov a pod.) 

b) verejným poriadkom sa rozumie súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tvoria ho 

pravidlá obsiahnuté v právnych normách, ako aj pravidlá správania, ktoré nie sú právne 

vyjadrené, ale podľa všeobecného názoru a presvedčenia sú nevyhnutnou podmienkou 

pokojného a usporiadaného spoločenského spolunažívania a je vo verejnom záujme ich 

dodržiavanie 

c) zariadením verejného priestranstva sa rozumejú predmety trvale alebo dočasne 

umiestnené na verejnom priestranstve (napr. odpadové koše, lavičky, komponenty 

detského ihriska, umelecké diela, fontány a pod.) 

d) verejnou zeleňou sa rozumie udržiavaná zazelenená plocha vysadená zeleňou ( trávnik, 

kvety, kríky, listnaté a ihličnaté stromy ), ktorá je voľne bez obmedzenia prístupná 

verejnosti, sídlisková zeleň, parkovo upravené plochy zelene (s vybudovanými cestičkami, 

lavičkami, osvetlením), uličná okrasná zeleň, ako zeleň pri občianskej vybavenosti voľne 

prístupná verejnosti (napr. pri obchodných domoch). 



§3 
Základné pravidlá užívania verejných priestranstiev 

 

1. Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvo obvyklým spôsobom podľa jeho 

charakteru, v súlade s právnymi predpismi a na účely, na ktoré je určené. 

2. Každý je povinný udržiavať na území mestskej časti čistotu a verejný poriadok, dodržiavať 

zásady čistoty a hygieny, zdržať sa akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť k 

znečisteniu verejných priestranstiev, k znemožneniu ich užívania inými osobami alebo 

ktorými by sa znečisťovali akékoľvek zložky životného prostredia (pôda, vodné toky, 

ovzdušie a pod)  

3. Každý zodpovedá za znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva a životného 

prostredia, ku ktorému došlo jeho konaním, opomenutím alebo v súvislosti s jeho 

činnosťou. 

4. Ten, kto znečistí verejné priestranstvo, znečistí alebo poškodí zariadenie verejného 
priestranstva, je povinný znečistenie alebo vzniknutú škodu odstrániť alebo zabezpečiť 
na svoje náklady jej odstránenie. 

 
§4 

Udržiavanie čistoty a verejného poriadku 
 

1. V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a vzhľadu územia mestskej časti 

je na verejných priestranstvách zakázané . 

a) odhadzovať smeti, ohorky cigariet, obaly, papier, fľaše, plechovky, použité cestovné 

lístky, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, popol a iné predmety na miesta, ktoré na to nie 

sú určené, 

b) znečisťovať verejné priestranstvá vyberaním odpadu z miest a nádob na to určených, 

c) znehodnocovať alebo poškodzovať verejnú zeleň, jazdiť a parkovať na nej motorovými 

vozidlami, 

d) znehodnocovať alebo poškodzovať zariadenia verejného priestranstva, 

e) vypúšťať splaškové vody, oleje, chemikálie a iné znečisťujúce tekutiny, 

f) znečisťovať životné prostredie pohonnými látkami, motorovými olejmi a ostatnými 

prevádzkovými náplňami motorových vozidiel, 

g) umývať motorové vozidlá s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov, svetiel 

a evidenčných čísel a vykonávať opravy motorových vozidiel a výmenu oleja, okrem 

nutných drobných opráv, vlastníkom motorového vozidla 

h) znečisťovať verejné priestranstvá sypaním krmiva zvieratám 

i) vstupovať so zvieratami alebo ich púšťať na detské ihriská a pieskoviská 

j) vykonávať činnosti, pri ktorých dochádza k obťažovaniu pachmi, prachom, dymom, 

nadmerným hlukom a vibráciami, 

k) znečisťovať verejné priestranstvo výkalmi psov, 

l) umiestňovať reklamy, plagáty, inzeráty na iných miestach, ako na to určených, 



m) znemožniť vozidlám zabezpečujúcim odvoz a manipuláciu s odpadom priechodnosť 

komunikácie v časti pred kontajneroviskami   

n) vypúšťať dažďovú vodu zo striech a dvorov na chodníky a komunikácie. 

2. Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách je upravený v 

osobitnom predpise 1. 

3. Za účelom zabezpečenia celkového estetického vzhľadu mestskej časti musia byť dvory, 

záhrady, garáže, iné stavby, pozemky a ostatné z verejných priestranstiev viditeľné areály 

upravené a udržiavané tak, aby neboli nevzhľadné a neudržiavané, neohrozovali 

bezpečnosť občanov, za čo zodpovedajú ich vlastníci, správcovia alebo užívatelia. 

4. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia sú povinní: 

a) zabezpečiť čistotu a poriadok vo svojom bezprostrednom okolí, vrátane prístupového 

chodníka, 

b) zabezpečiť pre svoju prevádzku kontajner, smetnú nádobu., resp. vrecia pre 

množstevný zber podľa osobitného predpisu2 . Každý držiteľ odpadu je povinný 

zhromažďovať odpad na určenom stanovišti v mieste vzniku odpadu. Bližšie 

povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov sú uvedené v osobitnom predpise3  

5. Povinnosti držiteľov psov a iných osôb vedúcich psov na verejných priestranstvách sú 
ustanovené v osobitnom predpise4 . 
 

§5 
Čistenie chodníkov a parkovísk 

 

1. Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti 

chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií 5. 

2. Čistením chodníkov sa rozumie ich zametanie, polievanie, odstraňovanie blata a snehu, 

odpadov, buriny, lístia a iných nečistôt. 

3. Za chodníky sa pre tento účel považujú aj schody, terasy a podobne. 

4. Chodníky sa musia čistiť pravidelne tak, aby nejavili známky zanedbanosti. 

5. Za čistenie parkoviska je zodpovedný vlastník, jeho správca alebo užívat 

§6 
Čistota miestnych komunikácií 

 
1. Na území mestskej časti sa zakazuje jazdiť vozidlami ktoré sú znečistené nad prípustnú 
mieru alebo produkujú nadmernú hlučnosť a znečisťujú životné prostredie. 

 
1 VZN MČ Košice – Krásna č. 2/2018, ktorým sa zakazuje používanie a predaj alkoholických nápojov na 

verejne prístupných miestach na území MČ Košice - Krásna 
2 VZN mesta Košice č. 168 o nakladaní s komunál. odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi na území 

mesta Košice 
3 VZN mesta Košice č. 168 o nakladaní s komunál. odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

mesta Košice 
4 VZN MČ Košice – Krásna č. 1/2018 o podmienkach držania psov v Mestskej časti Košice - Krásna 
5 Zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

ust. §9 ods.2 



2. Za čistotu a pravidelné čistenie (zametanie a umývanie) miestnych komunikácií a verejných 
priestranstiev a zimnú údržbu zodpovedajú osoby, ktorým prislúcha správa alebo údržba 
verejných priestranstiev. V prípade ich znečistenia alebo poškodenia vzniká povinnosť 
bezodkladne znečistenie alebo neporiadok odstrániť na vlastné náklady. Týmto osobám 
taktiež prislúcha právna zodpovednosť za následky vzniknuté z tohto znečistenia alebo 
poškodenia. 

3. Ak pôvodca znečistenia nie je známy, zodpovedá za jeho odstránenie právnická alebo fyzická 
osoba, ktorá je vlastníkom, správcom alebo užívateľom verejného priestranstva, 
nehnuteľnosti alebo zariadenia verejného priestranstva. 

4. Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti zodpovedá za zabezpečenie odstránenia 
náletových drevín okolo budov, výrobných, technických zariadení, okolo občianskej 
vybavenosti, školských, zdravotníckych, telovýchovných a iných zariadení v šírke 0,5 m od 
objektu a to min. 2x ročne. 
 
 

§7  
Čistota vodných tokov 

 

1. Zakazuje sa do korýt vodných tokov, príp. nádrží vhadzovať smetí, odpad a akékoľvek 

predmety, či ukladanie takýchto predmetov na brehoch a hrádzach, kde by mohlo dôjsť k 

ohrozeniu kvality či zdravotnej nezávadnosti vodného toku. 

2. Zo zdravotného alebo bezpečnostného hľadiska sa zakazuje vylievať alebo vypúšťať do 

vody zvyšky olejov, ropné látky, žieraviny, priemyselné a organické hnojivá a iné škodlivé 

látky, ktoré by mohli ohrozovať zdravie užívateľov vody, poškodzovať ich alebo hrubo 

narušovať vodný tok. 

3. Zakazuje sa vo vodných tokoch umývať, či vykonávať na ich brehoch údržbu a opravy 

všetkých druhov motorových vozidiel. 

§8 
Miestna zeleň 

 
1. Udržiavanie čistoty miestnej zelene je spoločnou povinnosťou všetkých občanov, ktorí v 

mestskej časti žijú alebo sa prechodne zdržiavajú. 

2. Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie zelene, kvetinových záhonov, stromov, kríkov, 

trávnikov a iných porastov. 

3. Zakazuje sa na týchto plochách umiestňovať reklamné a propagačné zariadenia, stánky, 

kiosky a pod., bez vydania súhlasu Miestneho úradu Mestskej časti Košice — Krásna. 

§9 
Obmedzenie používania zábavnej pyrotechniky 

 



1. Používanie zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách je povolené6 

a) v posledný a prvý deň roka, 
b) pri akciách usporadúvaných mestom, mestskou časťou alebo pri iných významných akciách 
c) pri iných odôvodnených akciách, len na základe vopred udeleného súhlasu. 
2. Používanie zábavnej pyrotechniky mimo dní určených v predchádzajúcom odseku je zakázané. 
3. Súhlas podľa ods. I písm. c udeľuje mestská časť. Žiadosť o povolenie je organizátor akcie 

povinný doručiť najneskôr 10 pracovných dní pred jej konaním. 
 

§10 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú: 

a) príslušníci Mestskej polície Košice, stanica JUH,  

b) miestny kontrolór 

c) pracovníci referátu výstavby a životného prostredia Miestneho úradu Mestskej časti Košice -

Krásna, 

d) poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice — Krásna. 

2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa môže posudzovať ako 

priestupok proti verejnému poriadku v zmysle § 47 a 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov, kedy starosta mestskej časti môže uložiť 

pokutu do výšky 99 €. 

3. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou 

na podnikanie môže byť starostom mestskej časti podľa § 23 ods. 2 písm. a), b) zákona č. 

401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov uložená pokuta do výšky 6 638 

€. 

4. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o dodržiavaní čistoty a verejného 

poriadku na území Mestskej časti Košice - Krásna, zo dňa 18.08.2010. 

5. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej 

časti 

Košice — Krásna uznesením č................. a nadobúda účinnosť dňom ....................  

 

 

 

     Ing. Peter Tomko 

            starosta 

 

 

 

 

 
6 § 36 ods. 1, písm. g) zák. č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení 

neskorších predpisov 



K bodu č. 10 programu 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo v Košiciach – Krásnej v zmysle zákona NR SR č. 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 

 

 

s c h v a ľ u j e : 

 

 

 

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

Košice-Krásna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ: Ing. Peter Tomko, starosta 

 

Košice – Krásna,  11.10.2019 



Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice- Krásna 

K bodu programu č.: 10 

Na zasadnutie dňa: 21.10.2019 

Predkladá: Ing. Peter Tomko, starosta 

Spracoval: Ing. Patrik Ivanišin, prednosta 

 

Dôvodová správa: 

 

 

 V Mestskej časti Košice-Krásna je toho času v platnosti Všeobecné záväzné nariadenie 

( ďalej VZN)  č. 1/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna 

schválené miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 321 z 13.2.2014 a dodatok č.1 k VZN 

č.1/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna schválený miestnym 

zastupiteľstvom, uznesením č. 181 z 17.03.2016.  

 

Dôvodom vydania nového VZN je  predchádzať neoprávnenému použitiu finančných 

prostriedkov získaných dotáciou. VZN  upresňuje spôsob a podmienky poskytnutia dotácie a  

postup pri poskytnutí a zúčtovaní dotácie. 

 

Dňa 11.09.2019 Mestská časť Košice- Krásna ako spracovateľ a predkladateľ vyvesil 

na svojej úradnej tabuli a zverejnil na svojom webovom sídle www.kosicekrasna.sk návrh VZN 

č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna, kde zároveň určil 

lehotu a spôsob na predloženie pripomienok k vyššie uvedenému návrhu - 26.09.2019. 

Dňa 16.09.2019 boli Mestskej časti Košice- Krásna doručené pripomienky k návrhu 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o poskytovaní dotácie z rozpočtu Mestskej časti 

Košice -Krásna. Námietky boli doručené e-mailom na adresu sekretariat@kosicekrasna.sk 

v lehote na predloženie pripomienok, predkladateľom pripomienok bola členka Komisie 

financií a správy majetku p. Erika Dolná. 

Návrh VZN  vrátane doručených pripomienok bol prerokovaný na zasadnutí Komisie 

na ochranu verejného záujmu  a Komisie financií a správy majetku dňa 08.10.2019  

 

Vyhodnotenie pripomienok: 

Doručené pripomienky boli čiastočne zapracované do návrhu VZN, ktorý je v upravenej forme 

predložený  na prerokovanie a schválenie Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice- 

Krásna dňa 21.10.2019.  

 

 

 

 

  

 

V Košiciach- Krásnej, dňa 11.10.2019 

 

 

 

http://www.kosicekrasna.sk/
mailto:sekretariat@kosicekrasna.sk


NÁVRH 
 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2019  
 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Mestskej časti Košice – Krásna 

 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice- Krásna na svojom zasadnutí dňa ........... v zmysle zákona 

č. 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste 
Košice v znení neskorších predpisov, Štatútu mesta Košice v platnom znení predpisov a v súlade  s 

ustanovením § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov uznesením č. .... schválilo znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 

3/2019, ktorým sa upravuje poskytovanie dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice- Krásna. 

 
§ 1 Všeobecné  ustanovenia 

1/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti 
Mestskej časti Košice – Krásna (ďalej len „VZN č. 3/2019“ alebo „nariadenie“) upravuje 

poskytovanie dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Krásna (ďalej len „MČ“ alebo „mestská 
časť“).   

2/  Pod pojmom "dotácia" sa rozumie nenávratný finančný príspevok, poskytnutý z rozpočtu 

mestskej časti, na účel vymedzený v § 2 tohto VZN. 
3/  Rozpočtovým rokom pre účely tohto nariadenia je kalendárny rok, resp. jeho časť definovaná 

v zmluve. 
4/  Výšku finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií schvaľuje miestne 

zastupiteľstvo uznesením v programovom rozpočte mestskej časti na daný rok. V prípade, že to 

rozpočet MČ Košice Krásna umožňuje, čiže sú v dostatočnej výške alokované finančné 
prostriedky v programovom  rozpočte mestskej časti, starosta mestskej časti má právomoc 

rozhodnúť o poskytnutí dotácie. 
 Maximálna výška takto poskytnutých dotácií predstavuje v súčte 3300 Eur/ rok, najviac však 

500 Eur/rok jednému žiadateľovi.   

5/  Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.            
 

§ 2 Účel poskytovania dotácií 
1/ Z rozpočtu mestskej časti sa môžu poskytovať dotácie: 

a) právnickej osobe (ďalej len žiadateľ) založenej obcou, a to na konkrétne úlohy a akcie vo 
verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mestskej časti; 

b) mestu Košice a VÚC (ďalej len žiadateľ), ak zabezpečujú niektoré úlohy pre MČ alebo ak 

ide o poskytovanie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie, alebo inej 
podobnej udalosti na ich území; 

c)   ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo na 
území mestskej časti, alebo poskytujú služby obyvateľom mestskej časti. 

2.  Dotácie z rozpočtu mestskej časti podľa odseku 1/ písm. c) budú poskytnuté len na podporu 

všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na 
podporu podnikania a zamestnanosti.  

3.  Pod pojmom všeobecne prospešné služby sa rozumie najmä: 
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt; 

b) ochrana ľudských práv a základných slobôd; 
c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry; 

d) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby;      

e) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva;  
f) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.   

h) rozvoj kultúry, športu a kultúrno-spoločenských aktivít 
   

§ 3 Podmienky poskytovania dotácií 

1/ Dotáciu v zmysle tohto VZN možno poskytnúť iba na základe písomnej žiadosti doručenej do 
podateľne Miestneho úradu Košice – Krásna alebo doručenej poštou. Vzor žiadosti tvorí prílohu 

č. 1 tohto nariadenia. Rozhodujúcim dátumom doručenia žiadosti o poskytnutie dotácie 
prostredníctvom pošty je deň podania zásielky na poštovú prepravu uvedený na pečiatke pošty. 



2/ Žiadosti podľa § 3 ods.1 doručené Mestskej časti po stanovenom termíne nebudú zaradené do 

procesu posudzovania 

3/ Žiadateľ musí zároveň spĺňať nasledovné podmienky: 
a) žiadateľ (právnická osoba, fyzická osoba- podnikateľ) je riadne zaregistrovaný, resp. 

zaevidovaný v súlade s právnymi predpismi 
b) žiadateľ má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie vysporiadané finančné záväzky 

voči mestskej časti 

c) žiadateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“), ak ide 
o žiadateľa na ktorého sa vzťahuje povinnosť registrácie, podľa § 2 ods.2 zákona 

č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

4/ Pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie sa tiež zohľadňuje aj skutočnosť, či bolo žiadateľovi už v 
predchádzajúcich rokoch také plnenie poskytnuté. 

5/ Tomu istému žiadateľovi a na ten istý účel sa môže poskytnúť dotácia len 1-krát v kalendárnom 

roku.       
6/ Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.     

 
§ 4 Postup pri posudzovaní a schvaľovaní dotácií 

1/ Predpokladom pre poskytnutie dotácie je písomná žiadosť o poskytnutie dotácie (vzor žiadosti 

je prílohou č. 1 VZN) a doklady uvedené v § 4 ods. 3, ktoré žiadateľ doručí do podateľne 
miestneho úradu (poštou alebo osobným doručením s potvrdením prijatia):  

a) najneskôr do 12.11. príslušného roka na nasledujúci rok 
b) v období od 15.4. do 31.5. prebiehajúceho roka 

2/  Žiadosť musí obsahovať: 
a) presné označenie žiadateľa (presný názov/ meno a adresu žiadateľa);  

b) právnu formu a IČO; 

c) účel, na ktorý žiadateľ žiada poskytnúť dotáciu, druh výdavku, termín a miesto realizácie 
účelu; 

d) požadovanú výšku poskytnutia dotácie; 
e) v prípade projektov stručnú charakteristiku projektu, jeho zdroje financovania, prínos, 

prípadne reprezentácia mestskej časti, miesto, dátum začatia a ukončenia projektu; 

f) bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa; 
g) podpis (pečiatka) oprávnenej osoby.   

3/  Žiadateľ k žiadosti o poskytnutie dotácie priloží:  
a) kópiu príslušného identifikačného dokladu ( zakladacej resp. zriaďovateľskej listiny, výpis z 

obchodného registra, živnostenský list); 

b) doklad o pridelení IČO;  
c) uvedie, či je platcom DPH a predloží doklad DIČ 

d) doklad o existencii bankového účtu; 
e)  čestné vyhlásenie o tom, že nie je v likvidácií, reštrukturalizácii alebo v konkurznom konaní  

a že voči poskytovateľovi nemá žiadne záväzky. 
4/ V prípade, že žiadosť neobsahuje potrebné náležitosti v zmysle § 4, vyzve miestny úrad emailom 

uvedeným žiadateľom v žiadosti o dotáciu o jej doplnenie v lehote do 7 pracovných dní. Ak 

v uvedenej lehote nedôjde k jej doplneniu, žiadosť o poskytnutie dotácie bude zamietnutá. 
5/ V prípade nevyhovenia žiadosti miestny úrad oznámi žiadateľovi stanovisko mestskej časti do 

15 pracovných dní od prijatia uznesenia miestneho zastupiteľstva, ktorým bola poskytnutie 
dotácie z rozpočtu mestskej časti zamietnuté.  

6/ V prípade kladného rozhodnutia vo veci poskytnutia dotácie bude žiadateľ vyzvaný k podpisu 

zmluvy do 15 pracovných dní od prijatia uznesenia miestneho zastupiteľstva, ktorým bolo 
rozhodnuté o poskytnutí dotácie. 

 
§ 5 Forma a použitie poskytnutej dotácie 

1/ Dotácie sa poskytujú na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mestskej časti 
Košice- Krásna, podpísanej oboma zmluvnými stranami, ktorá  je zverejnená na webovom sídle 

poskytovateľa dotácie (ďalej len „zmluva“). 

2/ S dotáciou je žiadateľ povinný nakladať účelne a hospodárne.   
3/ Žiadateľ je povinný umožniť poskytovateľovi kontrolu poskytnutej dotácie.  

  



§ 6 Postup pri poskytnutí a zúčtovaní dotácie  

1/ Dotácia bude poskytnutá na základe nasledujúceho postupu: 

a) Doručenie úplnej písomnej žiadosti o dotáciu, vrátane požadovaných dokladov v zmysle § 
4/ ods.3 tohto VZN. 

2/ Schválenie poskytnutia dotácie formou uznesenia miestneho zastupiteľstva. 
3/ Podpis zmluvy o poskytnutí dotácie. 

4/ Predloženie písomného prehľadu (vzor písomného prehľadu tvorí prílohu č. 2 tohto VZN) 

použitia finančných prostriedkov.  
5/ Predloženie kópie príslušných účtovných dokladov a dokladov o úhrade v zmysle zákona č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov platných pre obdobie od 1. januára 
do posledného pracovného dňa mesiaca október príslušného roka, v ktorom bola dotácia 

poskytnutá. Ide predovšetkým o príjmový pokladničný doklad, blok z registračnej pokladne, 
faktúra, bankový výpis, objednávka a pod. s tým, že špecifikácia dokladov, ktoré musia byť 

priložené k vyúčtovaniu dotácie, bude obsiahnutá v Zmluve o poskytnutí dotácie.  

6/ Kontrola súladu použitia finančných prostriedkov s podmienkami uvedenými v zmluve. 
7/ Zaslanie poskytnutej dotácie na účet žiadateľa uvedený v zmluve o poskytnutí dotácie do 15 dní 

odo dňa predloženia dokladov, uvedených v § 6 ods. 3 tohto VZN. 8/ Konečný termín na 
predloženie dokladov je posledný pracovný deň v mesiaci november v príslušnom roku, pre 

ktorý bola dotácia žiadaná. 

9/ Za neoprávnené výdavky sa považujú výdavky, ktoré neprispievajú k dosahovaniu cieľov 
projektu, nie sú pre jeho realizáciu nevyhnutné. Sú to najmä tieto výdavky: 

a) úhrada záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov; 
b) refundácia výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch; 

c) nákup alkoholických, tabakových výrobkov a návykových látok 
d) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov a pôžičiek; 

e) výdavky, ktoré nie sú doložené príslušnými účtovnými dokladmi; 

f) výdavky, ktoré vzniknú tretím osobám a nie sú uhradené konečným prijímateľom; 
g) pokuty a penále; 

h) výdavky vzniknuté mimo doby trvania projektu; 
i) výdavky nevzťahujúce sa na schválený projekt; 

j) výdavky na úhradu dane z pridanej hodnoty platiteľovi dane z pridanej hodnoty, ak si môže 

uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty; 
k) výdavky, ktoré sú zo strany prijímateľa dotácie nedostatočne odôvodnené, alebo 

nepreukázané  
 

§ 7 Sankcie 

1/ V prípade, že žiadateľ dotácie zistí, že nie je schopný dotáciu použiť na stanovený účel, je 
povinný to bezodkladne oznámiť poskytovateľovi.  

2/ Žiadateľovi dotácie, ktorý poruší ustanovenia tohto VZN alebo zmluvy, dotácia v ďalšom 
rozpočtovom roku poskytnutá nebude.  

3/ Kontrolu dodržiavania ustanovení nariadenia a zmluvy, ako aj priebežnú kontrolu účelnosti a 
hospodárnosti poskytnutých dotácií podľa platnej legislatívy vykonáva kontrolór mestskej časti.   

4/ Spracovateľ pri posudzovaní správnosti a úplnosti vyúčtovania dotácie postupuje v zmysle 

zákona o finančnej kontrole a vnútorného predpisu o vykonávaní finančnej kontroly.        
 

§ 8 Spoločné a záverečné ustanovenia 
1/ Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mestskej časti na príslušný rozpočtový rok. 

V rozpočte mestskej časti na príslušný rozpočtový rok sa finančné prostriedky rozpočtujú na 

konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Poskytnutím dotácie nemožno zvýšiť 
celkový dlh mestskej časti.  

2/ Každoročne miestne zastupiteľstvo stanovuje rozsah finančných prostriedkov určených              
na dotácie z rozpočtu MČ.  

3/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti 
Košice- Krásna, dňa ...... a schválené uznesením č. .... 

4/  Nadobudnutím účinnosti tohto VZN č. 3/2019, ktorým sa upravuje poskytovanie dotácií z 

rozpočtu Mestskej časti Košice- Krásna stráca účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 
o poskytnutí dotácií z rozpočtu mestskej časti zo dňa  a Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti zo dňa 17.03.2016. 



 

§9 Účinnosť 

1/  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia. 
2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia. 

 
 

 

         Ing. Peter Tomko  
          starosta          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1  



  

ŽIADOSŤ 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
Mestskej časti Košice – Krásna v zmysle VZN č. ... 

na rok …....................... 
 

                                                   A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI      

Názov organizácie: 

Meno a priezvisko: 

Adresa sídla žiadateľa 

(ulica, číslo, PSČ, obec): 

Právna forma žiadateľa: 

IČO/ dátum narodenia: 

Štatutárny orgán žiadateľa 

(meno, priezvisko, funkcia): 

Kontaktná osoba (meno, priezvisko,  

číslo telefónu, e-mailová adresa-povinný údaj): 

Bankové spojenie : 

číslo účtu- IBAN žiadateľa: 

Názov akcie/ projektu: 

 

Stručná charakteristika :      

 
 

Predpokladané celkové náklady:        

Výška požadovanej dotácie v €:  

Zdroje financovania:  

Účel použitia dotácie 

uviesť druh výdavku: 

Realizácia účelu 

(termín a miesto): 

DIČ, platca DPH 

 

Dotácie poskytnuté žiadateľovi v minulých rokoch: 

Rok:                                            Poskytnutá dotácia v €: 

Účel:                                           
Dokladovanie použitia ( áno, nie): 

 

                                                  B. ČESTNÉ PREHLÁSENIE 

Žiadateľ týmto čestne vyhlasuje, že voči organizácii, ktorú je splnomocnený zastupovať nie je vedené 
exekučné, konkurzné, reštrukturalizačné, alebo trestné konanie, organizácia nie je v likvidácii a ku dňu 

doručenia žiadosti nemá voči mestskej časti nevysporiadané záväzky po lehote splatnosti. 

Žiadateľ svojim podpisom potvrdzuje, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné. 
 

 

                                                  C. VYHLÁSENIE 



V zmysle zákona 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto 

dávam súhlas Miestnemu úradu MČ Košice- Krásna na spracovanie a použitie  osobných údajov  uvedených 

v žiadosti za účelom evidencie a spracovania žiadosti o poskytnutie dotácie. 

                                    D. POVINNÉ PRÍLOHY ( FOTOKÓPIE DOKLADOV): 

- kópiu príslušného identifikačného dokladu  

( zakladacej resp. zriaďovateľskej listiny, výpis z obchodného registra, živnostenský list) 

- doklad o pridelení IČO 

- doklad o pridelení DIČ (ak bolo pridelené) 

- doklad o existencii bankového účtu 
- doklad o registrácii partnerov verejného sektora (ak ide o žiadateľa, na ktorého sa vzťahuje povinnosť 

registrácie, podľa §2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z.z.) 

- výpis z registra trestov vydaný priamo na právnickú osobu, nie starší ako tri mesiace. 

 
   

 
 

 

 
       ….......................................................... 

          Dátum, podpis a pečiatka žiadateľa 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
  



Príloha č.2 

Zúčtovanie dotácie poskytnutej Mestskou časťou Košice - Krásna 

 
V súlade so zmluvou č. ................ o poskytnutí dotácie zo dňa .............................  

  

Príjemca dotácie – (obchodné meno, názov)  
Adresa (sídlo) 

IČO  
Štatutárny zástupca  

  

Názov projektu/akcie:  

  

  

Výška poskytnutej dotácie 

 

  

Účel použitia dotácie (v súlade so zmluvou  o 

poskytnutí dotácie)  

  

 

Výška poskytnutej dotácie v € .....................................................  
  

V prípade platcu DPH uviesť v tabuľke pri jednotlivých druhoch výdavku sumu € 
bez DPH 

P.č.  Dátum 

čerpania 

dotácie 

Druh a 

číslo 

dokladu  

Druh výdavku  Suma € s DPH  

         

         

         

         

         

     

     

     

         

         

         

     Spolu:    

     Poskytnutá dotácia:    

     Rozdiel:    

  

 V ............................... dátum ...............................  
 

 

       ............................................................. 
       Podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka   
 
Povinné prílohy k zúčtovaniu:  

Prehľad dokladov predložených k vyúčtovaniu dotácie v členení:  

poradové číslo, názov dokladu, suma, poznámka. K prehľadu musia byť doložené kópie dokladov (blok 

z registračnej pokladne, faktúry s výpismi z účtu alebo pokladničnými dokladmi preukazujúcimi čerpanie 

dotácie na schválený účet. 



K bodu č. 11 programu 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo v Košiciach – Krásnej v zmysle zákona NR SR č. 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 

 

 

schvaľuje   : 

 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice-Krásna na II. polrok  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ: Ing. Gabriela Šimonovičová, hlavná kontrolórka 

 

Košice – Krásna,  11.10.2019 



K bodu č. 12 programu 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo v Košiciach – Krásnej v zmysle zákona NR SR č. 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 

 

 

 

berie na vedomie : 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ: Ing. Peter Tomko, starosta 

 

Košice- Krásna, 11.10.2019 



Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice- Krásna 

K bodu programu č.:  12 

Na zasadnutie dňa: 21.10.2019 

Predkladá: Ing. Peter Tomko, starosta 

Spracoval: Ing. Patrik Ivanišin, prednosta 

Dôvodová správa: 

 

Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva ( ďalej MZ), ktoré sa konalo 19.06.2018 

odprezentoval  Ing. Erik Fürstenzeller  projekt, podľa  ktorého sa zriadil cykoloareál na sídlisku 

KVP. Uviedol, že v MČ Košice-Krásna sa nachádza pozemok v blízkosti cyklotrasy pri 

železničnom moste mimo záplavovej zóny, ktorý je vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva 

urbariátu, toho času nevyužívaný a ktorý je v zmysle územného plánu určený na športové 

využitie ( ul. Na močidlách). Zámerom realizácie takéhoto projektu v Krásnej je prvotne 

postaviť v horizonte 5 rokov malý a veľký okruh, korčuliarsku dráhu, detské ihrisko, bike 

crossovú trať,  venčovisko pre psov. Na začiatok navrhol jednoduchý oplotený areál s rozmermi 

20 x 50 m, s minimálnou údržbou, s asfaltovými trasami, s predpokladanými nákladmi cca 

20 000,- €.  

Miestnym zastupiteľstvom  bolo schválené uznesenie č. 498 z dňa19.06.2018, ktorým 

miestne zastupiteľstvo 

a) vzalo na vedomie zámer výstavby  cykloareálu v lokalite IBV Pri Mlyne podľa   

prezentovaného návrhu 

b) splnomocnilo starostu Mestskej časti Košice- Krásna k rokovaniu s Pozemkovým 

spoločenstvom urbariátu Košice- Krásna za účelom prípravy návrhu nájomnej zmluvy 

o dlhodobom prenájme nehnuteľnosti - parcely č. 12898 a jej predloženie  na rokovanie 

komisiám miestneho zastupiteľstva 

 

  Na  zasadnutí MZ konanom dňa 26.9.2018 starosta vo svojej správe o činnosti 

informoval poslancov, že stretnutie s predsedom a členmi výboru urbariátu  sa konalo za 

prítomnosti Ing. Fürstenzellera, ktorý predstavil projekt cykloareálu a  p. Baču, ktorý má 

záujem pestovať na pozemku drobné ovocie. Urbariát nevzniesol výhrady voči žiadnej z 

predložených aktivít. Navrhnuté obdobie prenájmu bolo 15 rokov, o cene nájmu musí 

rozhodnúť valné zhromaždenie. Ďalšie rokovania však neprebehli.  

 

 E-mailom  z dňa 02.09.2019 Ing. Erik Fürstenzeller  informoval, že má v úmysle 

adresovať urbariátu písomnú žiadosť o  súhlas s výstavbou cykloareálu. Predpokladá, že celý 

tento proces bude časovo náročný. Preto nevrhol urobiť cykloareálu reklamu vo forme 

pilotného projektu- zriadenie jednoduchého hlineného pumptracku pre väčšie aj menšie deti, 

s lavičkami a prístreškom.  
 

Mestská časť Košice-Krásna navrhuje vyčleniť na tento účel časť parcely č.  1646/149 

registra „C“ KN, evidovanej na LV 2287, nachádzajúcej sa na Pollovej ulici  za účelom 

zriadenia dočasného hlineného pumptracku na základe zmluvy o prenájme pre nájomcu  Ing.   

Erika Fürstenzellera na obdobie do 31.12.2021 za cenu 1,- € / za každý začatý rok, t.j. 3,- € za 

celé obdobie prenájmu, ktoré je nájomca povinný uhradiť vopred. Presné podmienky prenájmu 

budú uvedené v zmluve o prenájme s platnosťou do 31.12.2021.          

 

V Košiciach- Krásnej, dňa 11.10.2019 



K bodu č. 13 programu 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo v Košiciach – Krásnej v zmysle zákona NR SR č. 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 

 

 

schvaľuje   : 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ: Ing. Peter Tomko, starosta 

 

Košice- Krásna, 11.10.2019 



Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice- Krásna 

K bodu programu č.: 13 

Na zasadnutie dňa: 21.10.2019 

Predkladá:  Ing. Peter Tomko 

Spracoval:  Ing. Patrik Ivanišin, prednosta 

 

Dôvodová správa 

 Dňa 15.05.2017 prijalo miestne zastupiteľstvo uznesenie č. 323, ktorým odsúhlasilo 

priamy prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna - časť pozemku 

potrebnej na umiestnenie reklamného zariadenia s rozmermi 5,1m x 2,4m (1 ks)-  pozemok, 

parcela registra "C" KN, parc. č. 5054, druh pozemku: ostatné plochy s výmerou 468 m², k. ú. 

Krásna, evidovaný na  LV č.: 1204 pre spoločnosť Media representative, s. r. o., Ivánska cesta 

2D, 821 04 Bratislava, IČO: 46 38 1694, DIČ:202 336 3683, IČ DPH: SK2023363683. Zmluva 

č. 1/2017 o nájme pozemku na umiestnenie reklamného zariadenia bola podpísaná dňa 

30.05.2017, s dobou platnosti od 01.06.2017 do 31.12.2018. 

 Dňa 11.01.2018 došlo k zániku spoločnosti Media representative, s. r. o. jej zlúčením  

so spoločnosťou Akzent BigBoard, a. s. Na základe oznámenia zo dňa 12.01.2018 bol 

uzatvorený dodatok č. 1 k vyššie uvedenej nájomnej zmluve, ktorého predmetom bolo 

zapracovanie zmeny na strane nájomcu ( viď 

file:///C:/Users/pravne/Downloads/zmluva%20(68).pdf). 

 Uznesením č. 14 z 29.01.2019 bol na základe žiadosti spoločnosti Akzent BigBoard, a. 

s.  z dňa  25.09.2018 (ev. č. 1338/2018) schválený  Dodatok č. 2  k Zmluve č. 1/2017 o nájme, 

ktorého predmetom bolo predĺženie doby nájmu od 01.01.2019 do 31.12.2019. 

 MČ Košice-Krásna bola dňa 02.10.2019 doručená žiadosť spoločnosti Akzent 

BigBoard, a. s. ( ev. č. 1062/2019) o predĺženie doby nájmu na dobu do 31.12.2022, resp. na 

neurčito, ktorá bola prerokovaná na zasadnutí Komisie financií a správy majetku dňa 

08.10.2019. S ohľadom na efektívne a hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti 

a ochranu jej hospodárskych záujmov bol spracovaný návrh dodatku č. 3, ktorého predmetom 

je predĺženie doby nájmu na  dobu určitú, t. j. od 01.01.2019 do 31.12.2022. 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. 

 

 

Prílohy:  - návrh dodatku č. 3 

 

V Košiciach- Krásnej, dňa  11.10.2019 

 
 
 
 

file:///C:/Users/pravne/Downloads/zmluva%20(68).pdf


Dodatok č. 3 
 k zmluve č. 1/2017 o nájme 

pozemku na umiestnenie reklamného zariadenia, uzavretá v zmysle § 663 a nasl. 
Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

 
Zmluvné strany: 

Prenajímateľ:   Mestská časť Košice - Krásna 
adresa:    Opátska 18, 040 18 Košice   
IČO :     00691020 
DIČ:    2021186860 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.   
IBAN:     SK06 5600 0000 0004 0279 5002 
Tel./fax:    055 / 685 28 74   
V zastúpení:     .Ing. Peter Tomko, starosta 
(ďalej ako „prenajímateľ“) 
 
a 
Nájomca:   Akzent BigBoard, a. s.     
sídlo:     Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava   
IČO:     44 540 957       
DIČ:    202 273 5396 
IČ DPH:   SK2022735396 
bankové spojenie:   Poštová banka, a. s. 
IBAN:     SK72 6500 0000 0000 2052 6974 
zápis v OR:   OS BA I, oddiel Sa, vložka č. 4670/B 
V zastúpení:   Richard Flimel- člen a predseda predstavenstva 
     
 (ďalej ako „nájomca“) 
 
sa  v súlade s čl. V bod 2 zmluvy č. 1/2017 o nájme pozemku na umiestnenie reklamného 
zariadenia, uzavretá v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov zo dňa 30.05.2017 (ďalej len „zmluva“). dohodli na uzatvorení tohto 
dodatku č. 3.  
 

1. Článok II Miesto a termín plnenia zmluvy sa v bode II., 1 prvá veta mení 
nasledovne: Zmluva sa uzatvára na dobu od 01.01.2020 do 31.12.2022  

2. Článok III. 1. Nájomné a platobné podmienky sú dohodnuté v samostatnej prílohe 
Dodatku č. 3, o ktorej sa obe zmluvné strany zaväzujú zachovávať mlčanlivosť. 

3. Ostatné časti vyššie uvedenej zmluvy zo dňa  30.05.2017 zostávajú nezmenené. 
Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom 
každá so zmluvných strán obdrží jeden (1) rovnopis.  

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

 

Prílohy:   -    uznesenie č.  
- Príloha č. 1 

 
V Košiciach- Krásnej, dňa  
 
 
                     -------------------------------                   ------------------------- 

          starosta      konateľ 



Príloha č. 1 
  

Prenajímateľ:   Mestská časť Košice - Krásna 
adresa:    Opátska 18, 040 18 Košice   
IČO :     00691020 
DIČ:    2021186860 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.   
IBAN:     SK06 5600 0000 0004 0279 5002 
Tel./fax:    055 / 685 28 74   
V zastúpení:     .Ing. Peter Tomko, starosta 
(ďalej ako „prenajímateľ“) 
 
a 
Nájomca:   Akzent BigBoard, a. s.     
sídlo:     Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava   
IČO:     44 540 957       
DIČ:    202 273 5396 
IČ DPH:   SK2022735396 
bankové spojenie:   Poštová banka, a. s. 
IBAN:     SK72 6500 0000 0000 2052 6974 
zápis v OR:   OS BA I, oddiel Sa, vložka č. 4670/B 
V zastúpení:   Richard Flimel- člen a predseda predstavenstva 
     

III. 
Cena a platobné podmienky 

 
III. 1.   Cena nájmu za jednu osadenú konštrukciu reklamného  zariadenia činí za rok 2020 
600,- € ( slovom 

 šesťsto EUR),  s nárastom ceny za každý ďalší rok  + 2 %, t.j.   612,- €  ( slovom 
šesťstodvanásť EUR) 

 za rok 2021 a 624,24 € ( slovom šesťstodvadsaťštyri EUR dvadsaťštyri CENT)  za rok 
2022. 
III. 2. Nájomné za osadené reklamné zariadenie je splatné vopred : 

-  k 15.5. 2020 suma 600,- €, 
-  k 15.5. 2021 suma 612,- €, 
- k 15.5. 2022 suma 624.24 €. 
V prípade, ak nájomca z relevantných dôvodov potrebuje dočasne odstrániť reklamné 
zariadenie z predmetu nájmu, je nájomca povinný túto skutočnosť vopred písomne 
oznámiť prenajímateľovi. Prenajímateľ sa zaväzuje predmetné dočasné odstránenie 
reklamných zariadení akceptovať a strpieť, pričom ustanovenia zmluvy o nájme 
zostávajú nezmenené v platnosti a účinnosti. V čase trvania dočasného odstránenia 
reklamných zariadení z premetu nájmu, nájomca nie je povinný hradiť v prospech 
prenajímateľa zmluvne dohodnuté nájomné a prenajímateľ nie je oprávnený úhradu 
nájomného za dočasne neosadené reklamné zariadenie požadovať od nájomcu. 

III. 4. Úhrada nájomného na účet : 
  Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. 
 IBAN :   SK06 5600 0000 0004 0279 5002 
     
V Košiciach, dňa    
           -------------------------------                         ---------------------  

     nájomca     prenajímateľ 



K bodu č. 14 programu 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo v Košiciach – Krásnej v zmysle zákona NR SR č. 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 

 

 

berie na vedomie   : 

 

informáciu o IBV Záhumnie Krásna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ: Ing. Peter Tomko, starosta 

 

Košice- Krásna, 11.10.2019 



K bodu č. 15 programu 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo v Košiciach – Krásnej v zmysle zákona NR SR č. 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 

 

 

berie na vedomie   : 

 

informáciu o zámere výstavby prístrešku pri objekte  „Dom služieb- Barón“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ: Ing. Peter Tomko, starosta 

 

Košice- Krásna, 11.10.2019 



K bodu č. 16 programu 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo v Košiciach – Krásnej v zmysle zákona NR SR č. 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 

 

 

berie na vedomie    : 

 

Informáciu o podmienkach zriadenia detského ihriska „ Projekt Lidl- ihrisko Žihadielko“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ: Ing. Peter Tomko, starosta 

 

Košice- Krásna, 11.10.2019 



Vážení starostovia obcí a mestských častí!  
Projekt Lidl ihrisko Žihadielko je tu opäť! A poslednýkrát. Nakoľko v roku 2020 rozdáme 

posledných 10 moderných a bezpečných ihrísk Žihadielko, rozhodli sme sa pripraviť pre Vás viacero 

noviniek a budeme veľmi radi, ak sa do súťaže o ihriská zapojíte aj Vy!  
Týmto mailom Vám oznamujeme, že:  
•        Do projektu Žihadielko 2020 sa môžu zapojiť všetky slovenské mestá bez ohľadu na to, či 

sa v nich vyskytuje Lidl predajňa potravín.  
•        V rámci Bratislavy a Košíc môžu o posledné ihriská Žihadielko zabojovať všetky ich 

mestské časti.  
•        Do projektu sa môžu zapojiť aj obce, ktoré síce štatút mesta nemajú, ale nachádza sa v 

nich Lidl predajňa potravín.  
•        Zapojiť sa môžu tiež všetky mestá/obce, ktoré už jedno alebo dve ihriská Žihadielko majú.  
O ihriská bude možné súťažiť začiatkom roka 2020 – hlasovanie prebehne od 13.1.2020 do 

29.2.2020.  
 
Pre zapojenie sa do súťaže musíte spĺňať dva základné predpoklady:  
1. predpokladom je, aby ste mali štatút mesta. V prípade obcí, ktoré štatút mesta nemajú, je 

podmienkou, aby sa v obci nachádzala Lidl predajňa potravín. V prípade Bratislavy a Košíc môžu o 

ihrisko súťažiť všetky mestské časti.  
 2. predpokladom je zaslať späť podpísané Čestné vyhlásenie, že mesto, mestská časť  alebo obec 

disponuje vhodným pozemkom (ktorý má vo vlastníctve), kde by bolo možné Lidl ihrisko Žihadielko v 

prípade výhry vybudovať. Čestné vyhlásenie je nutné zaslať ako scan mailom na 

tatiana.caplova@lidl.sk a následne poštou na uvedenú korešpondenčnú adresu.  
POZOR! Termín pre zaslanie vyplneného a podpísaného Čestného vyhlásenia je najneskôr do 

30.11.2019.  
 
Len tie mestá, ktoré zašlú Čestné vyhlásenie do uvedeného termínu budú následne do súťaže 

zaradené.  
Prílohou mailu Vám zasielam brožúru so všetkými potrebnými informáciami, kde je projekt Lidl ihrisko 

Žihadielko predstavený. Všetky potrebné materiály, vrátane vzoru čestného vyhlásenia, sú dostupné 

na stiahnutie tu: https://zihadielko.lidl.sk/informacie-pre-mesta  
 
Moja osoba je koordinátorkou projektu a v prípade otázok som Vám plne k dispozícií, či už mailom 

alebo telefonicky (do 9.9.2019 nakoľko dovtedy čerpám dovolenku).  
 
Žihadielkom žilo počas štyroch rokov celé Slovensko. Spolu sme deťom odovzdali už 40 Žihadielok v 

tých mestách, kde si to obyvatelia najviac želali. Ako to vyzeralo počas slávnostného otvorenia ihriska 

nájdete na www.zihadielko.sk  
Verím, že aj posledný (piaty) ročník bude takýto úspešný a počas leta 2020 otvoríme Lidl ihrisko 

Žihadielko možno práve u vás!  
 
Želáme Vám všetko dobré a tešíme sa na spoluprácu.  
 
S pozdravom 

 

Tatiana Čaplová  
 

Špecialistka komunikácie pre CSR projekty  
Corporate Social Responsibility Communication Specialist  
Úsek komunikácie 

 

 

Mobil: +421(0)910 924 508 

Telefón: +421(0)258 279 526 

E-mail: tatiana.caplova@lidl.sk 

mailto:tatiana.caplova@lidl.sk
https://zihadielko.lidl.sk/informacie-pre-mesta
http://www.zihadielko.sk/
mailto:tatiana.caplova@lidl.sk


Web: www.lidl.sk  
 

Pracujem pre TOP zamestnávateľa  

 
 

Lidl Slovenská republika, v.o.s. 

Ružinovská 1/E 

SK-821 02 Bratislava 

 

IČO: 35793783 

Štatutárny orgán: Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o. 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č.1160/B  
 
Informácie k ochrane osobných údajov nájdete tu.  
 
"Rozmyslite si, či potrebujete vytlačiť tento e-mail. Prosím, šetrite stromy."  
"Denken Sie nach, ob diese E-mail gedruckt werden soll. Bitte, schützen Sie die Bäume."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.lidl.sk
https://www.lidl.sk/sk/Ochrana-osobnych-udajov.htm


K bodu č. 17 programu 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo v Košiciach – Krásnej v zmysle zákona NR SR č. 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 

 

 

schvaľuje   : 

 

Termín najbližšieho  zasadnutia Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice-Krásna   : 

 Miestna rada     ................................................... 

 Miestne zastupiteľstvo .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ: Ing. Peter Tomko, starosta 

 

Košice- Krásna, 11.10.2019 



K bodu č. 18 programu 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo v Košiciach – Krásnej v zmysle zákona NR SR č. 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 

 

 

berie na vedomie  : 

 

Informáciu o čerpaní rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna za obdobie od 01.0.12019 do 

30.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ: Ing. Peter Tomko, starosta 

 

Košice- Krásna, 11.10.2019 

 


