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Zámer prenajať a previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení – september 2022 

 
 

Mesto Košice navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) citovaného zákona prenajať tento 

majetok : 

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. prenájom pozemkov v kat. úz. Huštáky zapísaných na LV č. 12576 ako zastavané plochy 

a nádvoria: 

      parc. registra C KN č. 3798/4 o výmere   38 m2   

      parc. registra C KN č. 3798/5 o výmere 142 m2 

      parc. registra C KN č. 3798/6 o výmere   30 m2 

      parc. registra C KN č. 3798/7 o výmere 121 m2 

      parc. registra C KN č. 3798/8 o výmere 298 m2 

      parc. registra C KN č. 3798/13 o výmere 18 m2 

      parc. registra C KN č. 3798/18 o výmere 25 m2 

      parc. registra C KN č. 3798/19 o výmere 28 m2                                                                                                                                                             

parc. registra C KN č. 3798/22 o výmere 70 m2 

      parc. registra C KN č. 3798/24 o výmere 14 m2 

      parc. registra C KN č. 3799/28 o výmere 55 m2 

      parc. registra C KN č. 3799/44 o výmere 72 m2 

      výmera na prenájom spolu:        911 m2 

      účel: starostlivosť o zeleň, údržba a úprava okolia pravoslávneho chrámu a majetkovo-

právne usporiadanie pozemkov pre ich záber pri výstavbe chodníkov k plánovanému 

pastoračnému centru na ulici Čsl. armády   

     doba nájmu: 20 rokov s možnosťou jej predĺženia vždy o 5 rokov   

     cena za prenájom: 1,- EUR/rok za celý predmet nájmu 

    pre  Pravoslávnu cirkevnú obec v Košiciach, so sídlom Košice – mestská časť Staré Mesto,     

Československej armády 3409/22, 040 01, Slovenská republika, IČO: 35 523 824   

    dôvod : ktorým je verejný záujem spočívajúci v starostlivosti o zeleň za podmienky, že 

pozemky nebudú oplotené a ostanú voľne prístupné pre verejnosť. 

 

 

2. prenájom pozemkov v k. ú. Jazero pre Mestskú časť Košice – Nad jazerom, Poludníková 7, 

040 12 Košice, IČO: 00691038 za účelom realizácie stavby „Rekonštrukcia južného 

schodiska OC Branisko“  

   

 výmera na prenájom spolu: 223 m2  

 doba nájmu:   neurčitá 

 cena za prenájom:   1,- €/rok za celý predmet nájmu 

      dôvod : verejný charakter stavby realizovanej z finančných prostriedkov mestskej časti.  
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3. prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre Mestskú časť Košice – Nad jazerom, Poludníková 

7, 040 12 Košice, IČO: 00691038 za účelom realizácie stavby „Uzamykateľné 

kontajnerovisko na Ždiarskej ulici“. 

   

    doba nájmu:  neurčitá 

    cena za prenájom:  1,- €/rok za celý predmet nájmu 

    podmienka:   kontajnerovisko bude len uzatvárateľné, bez možnosti uzamykania 

   dôvod : verejný charakter stavby realizovanej z finančných prostriedkov mestskej časti.  

 

 

4. prenájom pozemkov  registra C KN  časti parciel v  k. ú. Južné Mesto zapísaných na LV č. 

11650 a pozemok registra C KN časť parcely v k. ú. Terasa zapísanej na LV č. 12576 pre 

obchodnú spoločnosť  SCONTO Development s.r.o. IČO: 44 343 477, sídlo Nová 10/8144, 

917 01 Trnava  

názov nehnuteľnosti  viď príloha č. 2 k bodu č. 5 

 k. ú.                                   Južné Mesto, Terasa  

 výmera na prenájom spolu  6 078 m2                        

účel                                    realizácia stavby „Obchodné centrum Košice – Moldavská, 1.     

             etapa   a 2. etapa“ 

 doba nájmu                        neurčitá 

      cena za prenájom              110 315 €/rok   

      dôvod :výstavba dopravných stavieb, komunikácií, chodníkov a cyklochodníkov, 

električkového priecestia, zastávok MHD a dopravných napojení v súvislosti s realizáciou 

stavby: „Obchodné centrum Košice – Moldavská, 1. etapa a 2. etapa“. 

 

 

5. prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku  C KN v zmysle GP č. 500/2022 (GEODETING, 

s.r.o., IČO: 36 216 801) novovzniknutej parcely č. 3755/938 o výmere 103 m2, ostatná 

plocha o celkovej výmere 718 m2, k. ú. Grunt,  z dôvodu  hodného osobitného zreteľa pre 

Mestskú časť Košice – Sídlisko KVP  za účelom  realizácie stavby „Výstavba chodníka 

medzi supermarketom LIDL a zastávkou MHD Starozagorská“ s nájomným 1 €/rok za celý 

predmet nájmu na dobu neurčitú  

      názov nehnuteľnosti časť pozemku C KN  novovzniknutá parcela č. 3755/938,  ostatná 

plocha o celkovej výmere 718 m2 

      predmet nájmu o výmere 103 m2 

      účel realizácia stavby „Výstavba chodníka medzi supermarketom LIDL  a zastávkou MHD      

Starozagorská“ 

      doba nájmu                           neurčitá 

      cena za prenájom                 1 €/rok/celý predmet nájmu 

      dôvod : nájomca zrealizuje žiaducu verejno-prospešnú stavbu bez nároku na rozpočet mesta    

Košice a na čas do budúcnosti zabezpečí údržbu a funkčnosť zrealizovanej stavby. 

 

 

6. prenájom pozemkov uvedených v prílohe tohto uznesenia (v celkovom počte 24 ks), každý 

pozemok o výmere 6,25 m2 (tzn. celkom 150 m2) na území mesta Košice pri zastávkach 
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mestskej hromadnej dopravy, resp. v iných peších uzloch, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa,  pre spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36 191 400, za 

účelom umiestnenia fotovoltaických  nabíjacích  staníc  (ďalej len „FNS“) – II. etapa,   na  

dobu  neurčitú  za nájomné vo výške 1 €/m2/rok  

       Prenájom predmetu nájmu je dôvodom hodným osobitného zreteľa [§ 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb.], ktorý spočíva v tom, že budúci nájomca zrealizuje II. etapu 

žiaduceho verejno-prospešného projektu nekomerčného charakteru ako podporu cieľov 

„Zelené mesto“, „E-mobilita“ „Zelená zdieľaná doprava“ „Smart city“ a súčasne: 

1.  trvalo zabezpečí činnosť FNS iba s využitím solárnej energie (bez nároku na elektrickú 

energiu) – podpora obnoviteľných zdrojov;  

2. zabezpečí na vlastné náklady výrobu FNS, ich prevádzkovanie a všestrannú údržbu; 

3. zabezpečí, že nabíjacie zariadenie poskytne štandardné nabíjanie pre všetky bežné druhy 

kolobežiek a bicyklov na trhu, vrátane mobilných telefónov; 

4. zabezpečí, že vzhľad nabíjacieho zariadenie bude spĺňať vizuálne podmienky určené 

mestom Košice – môže obsahovať iba označenie vlastnej spoločnosti, ktoré nemôže 

prevýšiť 10 % plochy celého zariadenia a na zariadení sa bude nachádzať aj označenie 

mesta Košice; 

5. v prípade rozporu medzi umiestnením FNS s inou aktivitou mesta Košice presunie alebo 

odstráni FNS do 48 hodín od doručenia písomnej výzvy. 

     V prípade, že FNS by mala byť v dotyku so zastávkou, resp. iným objektom či územím, ktoré 

budú/boli realizované  z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, je možné FNS osadiť na 

časť pozemku iba za podmienky udelenia predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu. 

Totožná podmienka platí aj pre dotyk umiestnia FNS s Mestskou pamiatkovou rezerváciou 

a predchádzajúcim súhlasom Krajského pamiatkového úradu Košice.  

 

 

 

Mesto Košice navrhuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) citovaného zákona previesť tento 

majetok : 

 

 

1. prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice, pozemkov: 

- parcely registra C KN č.  6224/231 vo výmere   12 m2  (záhrada) 

- parcely registra C KN  č.  6224/461 vo výmere 143 m2  (zastavaná plocha a nádvorie),  

- parcely registra C KN č.  6224/465 vo výmere    18 m2 (zastavaná plocha a nádvorie),  

nehnuteľnosti zapísané v liste vlastníctva č. 14964 v k. ú. Severné Mesto   

- parcely registra C KN č.  6224/261 vo výmere 120 m2  v podiele  6/8-ín (zastavaná 

plocha a nádvorie)  nehnuteľnosť zapísaná v liste vlastníctva č. 15119 v k. ú. Severné 

Mesto   

pre Ing. Katarínu Astalošovú, nar. 03.01.1974, bytom Gerlachovská 4, Košice,              

MUDr. Zuzanu Paraličovú, nar. 01.06.1969, bytom Slavkovská 20, Košice a Martina 

Koštiala, nar. 06.12.1967, bytom Kremnická 47, Košice do podielového spoluvlastníctva 

v podiele 1/3 pre každého z dôvodu hodného osobitného zreteľa za kúpnu cenu 31 735 €. 

Uvedený prevod sa realizuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa ako majetkovo právne 

usporiadanie oplotených pozemkov, dlhodobo užívaných s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 

menovaných, ktoré súčasný vlastník, mesto Košice nevie samostatne využiť na iný účel, 

nakoľko k pozemkom nie je priamy prístup z verejnej komunikácie.  

 

 

2. prevod nehnuteľného  majetku vo vlastníctve  mesta Košice - pozemku  registra C KN parc.  

č. 7246, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 273 m2 v  k. ú. Krásna, LV č. 3547  
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pre Bartolomeja Topolčanského, nar. 11.05.1952, bytom Zupkova 7,  040 22 Košice 

a manželku Helenu Topolčanskú, nar. 19.07.1955, bytom Ul. 1. Mája 1035/69, 040 18 

Košice do bezpodielového spoluvlastníctva za kúpnu cenu 9 459 ,- € z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemku, ktorý je súčasťou  záhrady k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľov. 

 

   

3. zámena pozemkov v katastrálnom území Južné Mesto:  

- parc. C KN č. 2026/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 154 m2,  

- parc. C KN č. 2026/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 23 m2,  

- parc. C KN č. 2026/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 25 m2,  

- parc. C KN č. 2047/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m2,  

- časti parc. C KN č. 2050/1 (novovytvorenej parc. č. 2050/4), zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 17 m2, vytvorenej na základe Geometrického plánu č. 15/2021 zo 

dňa 02.11.2021, overeného dňa 11.11.2021 pod číslom G1-913/2021, vypracovaného 

spoločnosťou DAPRIN, s.r.o.  

      vo vlastníctve mesta Košice, IČO: 00 691 135, so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11  Košice, 

v podiele 1/1 k celku, zapísaných na LV č. 11650,  

     do vlastníctva spoločnosti PEKNÁ REZIDENCIA s.r.o., IČO: 53 853 598, so sídlom Pekná 

8, 040 01  Košice v podiele 1/1 k celku 

zámenou za pozemok parc. E KN č. 8709/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 248 m2 

v katastrálnom území Nižná Úvrať vo vlastníctve spoločnosti PEKNÁ REZIDENCIA s.r.o., 

IČO: 53 853 598, so sídlom Pekná 8, 040 01  Košice, v podiele 1/1 k celku, zapísaného na 

LV č. 13421, do  vlastníctva mesta Košice, IČO: 00 691 135, so sídlom Trieda SNP 48/A, 

040 11  Košice v podiele 1/1 k celku, s finančným vyrovnaním vo výške 56 326,88 € 

v prospech mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva 

v majetkovoprávnom usporiadaní pozemku pod komunikáciou v k. ú. Nižná Úvrať, ktorá je 

vlastníctvom mesta Košice. 

 

 

 

 

 

 

   K uvedeným nehnuteľnostiam nie je možné predložiť cenové ponuky 

 

 V Košiciach dňa :   23.08. 2022 

 Zverejnené dňa   :   23.08. 2022 

 Zvesené dňa       :               2022 

 Vypracovalo      :  oddelenie právne a majetkové   

                               referát nakladania s majetkom 

 Zverejňuje         :   Lešková  

 

 

 

 

 

 
Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto materiálu, sú spracúvané na vopred vymedzený účel           

v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na www.kosice.sk. 

http://www.kosice.sk/

