
 

UZNESENIA 

 

z VIII. zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice -  Krásna zo dňa  10. marca  2020 

___________________________________________________________________________ 

 

 

     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 : 

 

118.      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.   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu Mestskej časti  

  Košice-Krásna na rok 2020 s vyhliadkou  na roky 2021-2022 

9.   Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2020 na  

  s vyhliadkou na roky 2021-2022 

10.   Zmena organizačnej štruktúry Mestskej časti Košice-Krásna –  Príloha  č.3 

11.   Zásady poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov 

12.   Návrh na zmenu pracovného úväzku hlavnej kontrolórky MČ Košice- Krásna 

13.   Sadzobník poplatkov Mestskej časti Košice-Krásna 

14.   Zámer kúpy pozemkov za účelom výstavby, resp. rekonštrukcie komunikácií na   

  uliciach Minská, Ukrajinská 

15.   Informácia o urovnaní  súdneho sporu s p. Eliášovou  

16.   Informácia o modernizácii školskej kuchyne ZŠ s MŠ sv. Marka Križina 

17.   Informácia o možnosti využitia národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach  

  s prítomnosťou rómskych komunít na úrovni miestneho úradu“ 

18.   Informácia k prístavbe Bistra Včielka 

19.   Návrh plánu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 1. polrok 2020  

20.   Interpelácie 

21.   Rôzne 

22.   Záver 

   Za overovateľov zápisnice určil starosta  Ing. Františka Klika a Ing. Petra Kubičku. 
 

119. Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Krásna na rok 2020 s vyhliadkou na roky 

2021-2022  podľa predloženého návrhu 



 

120. Zásady poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov a dovoz stravy podľa 

predloženého návrhu s účinnosťou od 1.4.2020 

 

121. Zmenu pracovného úväzku hlavnej kontrolórky MČ Košice- Krásna na 1/3 pracovný 

úväzok   s platnosťou od  01.04.2020 

 

122. Sadzobník poplatkov a náhrad nákladov Mestskej časti Košice-Krásna podľa 

predloženého návrhu  s platnosťou od 1.4.2020 

 

123. Zámer odkúpenia parcely č. 900/505  v  katastrálnom území Krásna, evidovanej na  

LV č. 1152 (17 vlastníkov), registra „E“ KN, druh pozemku orná pôda vo výmere 250 

m2 v zastavanom území obce pre riešenie križovatky ulíc Ukrajinská a Minská, za 

účelom vypracovania projektovej dokumentácie stupeň stavebné povolenie, na 

vybudovanie chodníka a zriadenie priechodu pre chodcov cez Ukrajinskú ulicu. 

 

124.  Zámer odkúpenia parcely č. 5/2 v katastrálnom území Krásna, evidovanej na LV č. 

3551 (4 vlastníci), parcela registra „E“ KN, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 63 

m2 v zastavanom území obce pre  riešenie križovatky ulíc Ukrajinská, Lackova 

a Mozartova, za účelom vypracovania projektovej dokumentácie  stupeň stavebné 

povolenie, na vybudovanie nového chodníka na Mozartovej ulici a jeho napojenie na 

chodník na Ukrajinskej ulici. 

 

125. Termíny  zasadnutia Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-

Krásna  na 1. polrok 2020: 

Miestna rada     18.5.2020 o 16.00 hod. 

Miestne zastupiteľstvo 1.6.2020 o 16.00 hod. 

 

126. Žiadosť p. Marty Horváthovej, Lackova 30, Košice-Krásna o  jednorazovú dávku 

v hmotnej núdzi vo výške 33,- € na účel uvedený v žiadosti-domácnosť 

 

127.  Zmenu výšky jednorazovej dávky v hmotnej núdzi zo sumy 33,- € na sumu 50,- € 

s platnosťou od 1.4.2020 

 

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

   

128.  Kontrolu plnenia uznesení 

 

129. Správu o činnosti starostu mestskej časti Košice- Krásna 

 

130.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu Mestskej časti 

Košice-Krásna na rok 2020 s vyhliadkou na roky 2021-2022 

 

131. Zmenu organizačnej štruktúry miestneho úradu Mestskej časti Košice-Krásna v zmysle 

prílohy č. 3 k Organizačnému poriadku miestneho úradu Mestskej časti Košice-Krásna 

s účinnosťou od 1.1.2020 

 

132. Informáciu o urovnaní súdneho sporu  s p. Eliášovou 

133. Informáciu o modernizácii školskej kuchyne ZŠ s MŠ sv. Marka Križina 



134.  Informáciu o prístavbe Bistra Včielka – objekt Domu služieb Barón 

 

 

C.  V o l í : 

 

135. Návrhovú komisiu v zložení:   Ing. Patrik Gordoň - predseda                

     Mária Hakeová, František Jurčo -  členovia 

  

  
136.  a) berie na vedomie  

Informáciu o možnosti využitia národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach  

s prítomnosťou rómskych komunít II na úrovni miestneho úradu“ 

 

b) neodporúča 

zapojenie Mestskej časti Košice-Krásna do uvedeného projektu v tomto období 

 

 

 

Za návrhovú komisiu : Ing. Patrik Gordoň 

 

Zapísala                      : Marta Petrušová 

 

 

 

 

 

    Ing. Peter Tomko 

                     starosta 

                                                             podpísal dňa  12.3.2020 

 

 

 

 

 

 


