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Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 

zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení – pre MČ Košice - Západ 

 

 

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

majetok : 

 

1. prenájom nehnuteľného majetku : 

 

 budova súpisné č. 476, na parcele č. 1762 

 budova súpisné č. 477, na parcele č. 1761 

 pozemok parcela č. 1762 o výmere 685 m2, zastavané plochy a nádvoria 

 pozemok parcela č. 1761 o výmere 298 m2, zastavané plochy a nádvoria 

 pozemok parcela č. 1763/1 o výmere 2 705 m2, zastavané plochy a nádvoria 

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Terasa, evidované na LV č. 14305 

doba nájmu : 15 rokov 

cena za prenájom : 1€ za celý predmet nájmu 

účel nájmu : rekonštrukcia a správa objektu 

pre MČ Košice – Západ, Tr. SNP 39 Košice, IČO : 00690970 

dôvod :obnova a prevádzka objektu za účelom poskytovania služieb obyvateľom 

 

 

2. prenájom nehnuteľného majetku : 

- teleso fontány 

- parcela C KN č. 1837, vodná plocha o výmere 472 m2, zapísaná na LV 12576, k. ú. Terasa 

- okolie fontány : 

- časť parcely C KN č. 1836/1, ostatná plocha o výmere 3000 m2, výmera na prenájom je 

-    cca 1690 m2, zapísaná na LV 12576, k. ú. Terasa 

doba nájmu:  10 rokov 

cena za prenájom : 1€ za celý predmet nájmu 

účel nájmu : rekonštrukcia telesa fontány a revitalizácia jeho okolia s cieľom skultivovania 

verejného priestoru a adaptácie urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. 

Súčasťou nájomnej zmluvy bude dohoda zmluvných strán, že údržbu a bežné opravy majetku 

bude zabezpečovať kompetentne príslušná organizácia Správa mestskej zelene v Košiciach. 

pre MČ Košice – Západ, Tr. SNP 39 Košice, IČO : 00690970 

dôvod :obnova verejného priestoru pre oddych a voľnočasové aktivity obyvateľov. 

 

 

 

 
   K uvedeným nehnuteľnostiam nie je možné predložiť cenové ponuky 

 

 V Košiciach dňa :  01.12. 2021 

 Zverejnené dňa   :  01.12. 2021 

 Zvesené dňa       :              2021 

 Vypracovalo      :  oddelenie právne a majetkové   

                               referát nakladania s majetkom 

 Zverejňuje         :   Lešková  

 

 


