
 

UZNESENIA 

 

z XI. neplánovaného zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice -  Krásna zo dňa 19. októbra 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 : 

 

177.      Program rokovania : 

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie  

3. Čerpanie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane  

       z príjmov fyzických osôb v roku 2020  

      3/1 Upozornenie prokurátora zo dňa 31. 8. 2020, 

      3/2 Zámer na prenájom pozemkov za účelom prevádzkovania športových zariadení   

       firmou EVOTEC, s. r. o., Hlavná 18/37, Kuzmice, 

      3/3 Prenájom pozemkov za účelom prevádzkovania športových zariadení firmou   

       EVOTEC, s. r. o., Hlavná 18/37, Kuzmice, 

      3/4 Žiadosť o odpustenie nájomného za užívanie nádvoria pri objekte Domu služieb  

       pre prevádzku Bistro Včielka. 

4. Záver 

Za overovateľov zápisnice určuje starosta  MUDr. Milan Maďar a Ing. Ján Kubička. 

 

176.  Návrh Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií Slovenskej 

republiky na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadkov dane 

z príjmov fyzických osôb za rok 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo 

výške 41 163€. 

 

178.  Zámer na  prenájom pozemkov za účelom prevádzkovania športových zariadení 

a zariadení slúžiacich na regeneráciu, na časti parcely č. 7369/1 registra „C“KN vo 

výmere 1796 m2 na LV č. 2287 a na parcele č. 7368 registra „C“KN vo výmere 704 m2 

na LV č. 1704, obe v k. ú. Krásna pre Evotec, s.r.o., Hlavná č. 18/37, Kuzmice 076 12, 

na dobu neurčitú, za účelom poskytnutia priestoru na časti parcely č. 7369/1 na LV č. 

2287 a na parcele č. 7368 na LV č. 1704, spolu vo výmere 2 500 m2, za účelom 

možnosti rekreácie vo forme jazdy na elektrických štvorkolkách v bezpečnom 

prírodnom prostredí a tým sprostredkovania športového a relaxačného zážitku. 

 



179.  Prenájom pozemkov za účelom prevádzkovania športových zariadení a zariadení 

slúžiacich na regeneráciu, na časti parcely č. 7369/1 registra „C“KN vo výmere 1796 

m2 na LV č. 2287 a na parcele č. 7368 registra „C“KN vo výmere 704 m2 na LV č. 

1704, obe v k. ú. Krásna pre Evotec, s.r.o., Hlavná č. 18/37, Kuzmice 076 12, na dobu 

neurčitú, za účelom poskytnutia priestoru na časti parcely č. 7369/1 na LV č. 2287 a na 

parcele č. 7368 na LV č. 1704, spolu vo výmere 2 500 m2, za účelom možnosti rekreácie 

vo forme jazdy na elektrických štvorkolkách v bezpečnom prírodnom prostredí a tým 

sprostredkovania športového a relaxačného zážitku. 

 

 

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

   

175.  Stanovisko kontrolórky mestskej časti k dodržiavaniu podmienok pre prijatie návratnej 

finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb na rok 

2020 

180.    Upozornenie prokurátora zo dňa 31. 8. 2020 vedené pod číslom 575/2020-1,2 za účelom 

porušovania ustanovení §9a ods. 2 a ods. 5 v spojení s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

181.  žiadosť o odpustenie nájomného za užívanie nádvoria pri objekte Domu služieb pre 

prevádzku Bistro Včielka, na parcele č. 7028/1 na zastavanej ploche vo výmere 57 m2 

za obdobie od 01.05.2020 do 30.09.2020. Žiadosť bude posúdená na riadnom Miestnom 

zastupiteľstve Mestskej časti Košice - Krásna. 

 

 

C.  V o l í : 

 

182. Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Peter Kubička – predseda,  Mária Hakeová, 

František Jurčo -  členovia 

  

 
  

 

 

Za návrhovú komisiu : Ing. Peter Kubička 

 

Zapísala                      : Ing. Gabriela Šimonovičová 

 

 

 

 

 

    Ing. Peter Tomko 

                     starosta 

                                                             

                                                                                                           podpísal dňa  20.10.2020 


