
Majetková komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

 

Uznesenia zo zasadnutia Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

konaného dňa 26.06.2019 

 

K bodu č. 1 Úvod 

Predseda majetkovej komisie predložil doplnený program rokovania. Členovia odsúhlasili 

predložený program rokovania. 

Uznesenie: 

Majetková komisia MZ v Košiciach schválila program rokovania. 

Prítomní:  7  

Hlasovanie:   za – 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0 

 

 

K bodu č. 2 Prerokovanie materiálov 

 

1. Výkup pozemkov v k. ú. Jazero od klientov JUDr. JCLic. T. M., PhD. – L. a spol.  

 Uznesenie:  

 Majetková komisia MZ odporúča: 

a/ výkup podielov na pozemku E KN parc. č. 8198/1, výmera na výkup spolu                 

1697,22 m2  za cenu 35,- €/m2, celkom za cenu 59 402,70 €, 

b/ výkup podielov na pozemku E KN parc. č. 8198/502, výmera na výkup spolu            

97,5 m2  za cenu 35,- €/m2, celkom za cenu 3 412,50 €. 

Prítomní: 7 

Hlasovanie:  za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

2. Výkup pozemkov v  k. ú. Jazero od M. T., Želiarska, Košice 

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ odporúča: 

a/ výkup podielu na pozemku C KN parc. č. 4095/13, výmera na výkup 5 m2 za cenu 

35,- €/m2, celkom za cenu 175,- €, 

 



b/ výkup podielu na pozemku E KN parc. č. 8199/1, výmera na výkup 523,5 m2                  

za cenu 35,- €/m2, celkom za cenu 18 322,50 €. 

Prítomní:  7 

Hlasovanie:  za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

3. Riešenie Nájomnej zmluvy č. 2001/00273/NZM/32 uzavretej medzi mestom Košice 

a Pravoslávnym farským úradom v Košiciach 

 

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ odporúča: 

- začať rokovanie medzi mestom Košice a Pravoslávnym farským úradom 

v Košiciach za účelom ukončenia Nájomnej zmluvy č. 2001/00273/NZM/32 zo dňa 

1.6.2001, za účasti starostu Mestskej časti Košice – Staré Mesto, v termíne                        

do 31.08.2019. 

 

Prítomní:  7 

Hlasovanie:  za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

 

         Bc. Dominik Karaffa 

                              predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lýdia Juríková 

     sekretár komisie 


