
Majetková komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

Uznesenia zo zasadnutia Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

konaného dňa 07.09.2020 

 

K bodu č. 1 Úvod 

Predseda majetkovej komisie privítal prítomných a predložil upravený program 

rokovania komisie na schválenie. Do programu rokovania komisie bol doplnený bod č. 36 

Predaj nebytových priestorov (garáží) v dome na ul. Železiarenská č. 40, 44 DRAŽBOU 

– úprava ceny. 

Pán Karaffa informoval prítomných, že rokovania komisie sa zúčastní p. V., ktorý                 

je právnym zástupcom pána T.  

Na základe požiadavky Ing. Petrovčika v rámci rokovania komisie dostala priestor                       

aj Ing. G., zástupkyňa vlastníkov bytov na Komenského 21 v Košiciach.  

Členovia komisie odsúhlasili upravený program rokovania majetkovej komisie. 

 

Uznesenie: 

Majetková komisia MZ v Košiciach schválila upravený programu rokovania. 

 

Prítomní: 7 

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

 

K bodu č. 2 Prerokovanie materiálov 

 

1a. Žiadosť vlastníkov bytov na Komenského 21 v Košiciach o odkúpenie priestorov 

bývalého CO krytu  

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- berie na vedomie predložené informácie.  

 

Majetková komisia MZ v Košiciach žiada p. G. o zaslanie všetkých existujúcich 

podkladov k danej problematike v elektronickej forme sekretárke majetkovej komisie, 

ktorá materiál pošle všetkým členom komisie.  

 

Prítomní: 7 

Hlasovanie:   za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
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1. Majetkovo – právne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves formou 

priameho prenájmu z dôvodu užívania pozemkov vo vlastníctve mesta Košice                    

bez právneho titulu manželmi N. – doplnenie údajov  

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa predloženého materiálu s možnosťou odkúpenia 

predmetných pozemkov, v prípade odpredaja vypracovať znalecký posudok                   

na stanovenie všeobecnej hodnoty riešených pozemkov,   

- nájomné vo výške 44,17 €/m2/rok,  t. zn. 1 137,- €/rok za celý predmet nájmu,  

- náhradu za užívanie bez zmluvného vzťahu vo výške 2 274,- €.  

 

Prítomní: 7 

Hlasovanie:   za – 6, proti – 0, zdržal sa – 1 

 

 

2. Majetkovo – právne vysporiadanie pozemkov v  k. ú. Barca formou priameho 

prenájmu z dôvodu užívania pozemkov vo vlastníctve mesta Košice bez právneho 

titulu D. O. – doplnenie údajov 

 

Uznesenie: 

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa predloženého materiálu, 

- nájomné vo výške 2 313,- €/rok  za celý predmet nájmu a náhradu za užívanie 

pozemku bez právneho titulu za dva roky spätne vo výške 4 626,- €,  

- nehnuteľnosť ponúknuť užívateľke na odkúpenie. 

 

Prítomní:  7 

Hlasovanie:  za – 6, proti – 0, zdržal sa – 1 

 

 

3. Priamy prenájom pozemku v k. ú. Kavečany pre F. H. 

 

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom podľa predloženého materiálu,  

- nájomné vo výške 769,- €/rok za celý predmet nájmu a finančnú náhradu                                 

za užívanie pozemku bez zmluvného vzťahu za dva roky spätne vo výške 1 538,- €. 

 

Prítomní:  7 

Hlasovanie:  za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
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4. Priamy prenájom pozemku v k. ú. Kavečany pre M. P. 

 

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom podľa predloženého materiálu, 

- nájomné vo výške 773,- €/rok za celý predmet nájmu a finančnú náhradu                                 

za užívanie pozemku bez zmluvného vzťahu za dva roky spätne vo výške 1 546,- €. 
 

Prítomní:  7 

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

 

5. Priamy prenájom pozemku v k. ú. Severné Mesto pre Ing. Š. M. a manželku Ing. J. M. 

 

Uznesenie: 

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom podľa predloženého materiálu,  

- nájomné vo výške 653,- €/rok za celý predmet nájmu a finančnú náhradu                                 

za užívanie pozemku bez zmluvného vzťahu za dva roky spätne vo výške 1 306,- €, 

- nehnuteľnosť ponúknuť užívateľom na odkúpenie. 
 

Prítomní:  7 

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

 

6. Priamy prenájom pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre F. M. 
 

Uznesenie: 

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom podľa predloženého materiálu,  

- nájomné vo výške 283,- €/rok za celý predmet nájmu a finančnú náhradu                                 

za užívanie pozemku bez zmluvného vzťahu za dva roky spätne vo výške 566,- €, 

- nehnuteľnosť ponúknuť užívateľom na odkúpenie. 

 

Prítomní:  7 

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

 

7. Priamy prenájom pozemku v k. ú. Severné Mesto v lokalite Hrbovej ulice                                  

pre spoluvlastníkov Ing. N. M. s manželkou JUDr. S. N. a akad. arch. N. M. 
 

Uznesenie: 

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- prerušiť rokovanie o tomto bode a doplniť aktuálny znalecký posudok                               

na stanovenie všeobecnej hodnoty riešeného pozemku. 
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Prítomní:  7 

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

 

8. Priamy prenájom pozemkov, parciel registra C KN č. 7085/4 – 7085/33                                           

na Kavečianskej ceste v k. ú. Severné Mesto pre ich užívateľov 

 

Uznesenie: 

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- s užívateľmi pozemkov uzatvoriť nájomnú zmluvu,  

- nájomné vo výške 1,- €/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je 

zabezpečenie správy a údržby územia,  

- Mestskému zastupiteľstvu materiál z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

prerokovať a schváliť,   

- územie zachovať neoplotené – podmienku uviesť v nájomných zmluvách. 
 

Prítomní:  7 

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

 

9. Priamy prenájom pozemku v k. ú. Terasa za účelom rozšírenia plochy záhrady                         

za rodinným domom pre Ing. A. M. a Mgr. P. L. na Novobanskej ulici 

 

 Uznesenie: 

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi podľa predloženého materiálu,  

- nájomné vo výške 152,- €/rok za celý predmet nájmu. 

 

Prítomní:  7 

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

 

 

10. Priamy prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 1976/1 a 1977/2 v k. ú. Myslava              

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod časťou rodinného domu 

a okolitého pozemku pre R. H. s manželkou M. 

 

Uznesenie: 

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi podľa predloženého materiálu do doby 

uzatvorenia kúpnej zmluvy ,  

- nájomné vo výške 390,- €/rok za celý predmet nájmu a finančnú náhradu                           

za užívanie pozemku bez právneho titulu za dva roky spätne výške 780,- €. 

 

Prítomní:  7 

Hlasovanie:  za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
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11. Priamy prenájom pozemkov v k. ú. Brody pre L. Ü.  

 

Uznesenie: 

  Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- odpredaj predmetných pozemkov a zabezpečiť znalecký posudok k odpredaju 

pozemkov,   

- uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom do doby uzatvorenia kúpnej zmluvy,  

- nájomné vo výške 763,- €/rok a finančnú náhradu za užívania majetku mesta bez 

právneho dôvodu vo výške 1 526,- €.  

 

Prítomní:  7 

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

 

12. Priamy prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero v lokalite Textilnej ulice pre B. R. 

 

Uznesenie: 

 Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom podľa predloženého materiálu,  

- nájomné vo výške 302,- €/rok za celý predmet nájmu. 

 

Prítomní:  7 

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

 

 

13. Priamy prenájom pozemku registra C KN parc. č. 4422/37 k. ú. Jazero za účelom 

zriadenia vstupu k prevádzke žiadateľa 
 

Uznesenie: 

 Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom podľa predloženého materiálu,  

- nájomné vo výške 19,- €/rok za celý predmet nájmu. 

 

Prítomní:  7 

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

 

14. Priamy prenájom pozemkov pre obchodnú spoločnosť VRK REALITNÁ 

KANCELÁRIA s.r.o. za účelom majetkovo právneho vysporiadania pozemkov – 

opätovné predloženie 

 

Uznesenie: 

 

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom podľa predloženého materiálu,  
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- nájomné vo výške 1 513,- €/rok za celú prenajatú výmeru a finančnú náhradu            

3 026,- € za užívanie bez zmluvného vzťahu vo výške nájomného za dva roky 

spätne. 

 

Prítomní:  7 

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

 

15. Priamy prenájom pozemkov pre spoločnosť PERCENTIL s.r.o. za účelom realizácie 

a užívania vjazdov k stavbe „Polyfunkčný objekt, Timonova ul., Košice“                               

v  k. ú. Stredné Mesto 

 

Uznesenie: 

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom podľa predloženého materiálu,  

- nájomné vo výške 610,- €/rok za celú plochu nájmu. 

 

Prítomní:  7 

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

 

16. Priamy prenájom pozemku pre spoločnosť CTR Alvinczy s.r.o. za účelom realizácie 

a užívania úprav križovatky Gorkého Slovenskej jednoty v rámci stavby 

„REZIDENCIA ALBELLI, Alvinczyho a Bellova ul. Košice“ 

 

Uznesenie: 

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom podľa predloženého materiálu,  

- nájomné vo výške 2 500,- €/rok za celý predmet nájmu. 

 

Prítomní:  7 

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

 

17. Prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť CTR 

Alvinczy s.r.o. za účelom realizácie a užívania úprav komunikácií a parkovísk                 

na ul. Slovenskej jednoty, Alvinczyho a Bellovej v rámci stavby „REZIDENCIA 

ALBELLI, Alvinczyho a Bellova ul. Košice“ 

 

Uznesenie: 

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom podľa predloženého materiálu z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa,  

- nájomné vo výške 9 400,- €/rok za celý predmet nájmu,  

- Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál prerokovať a schváliť.  



7 
 

 

Prítomní:  7 

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

 

18. Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o bezodplatnom vecnom bremene a nájomnej 

zmluvy za 1,- € v objekte Športovej haly, Hviezdoslavova 8, Košice so spoločnosťou 

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO  spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 

 

a) Bezodplatné vecné bremeno spočívajúce v práve oprávneného umiestniť, 

prevádzkovať, udržiavať a opravovať horúcovodnú prípojku a vstupovať                         

do objektu 

 

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o bezodplatnom vecnom bremene s budúcim 

oprávneným z vecného bremena podľa predloženého materiálu. 

Prítomní:  7 

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

 

b) Uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti priestorov v objekte Športovej 

haly, Hviezdoslavova 8, Košice za 1,- € so spoločnosťou TEPELNÉ 

HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 

 

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu so spoločnosťou TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 

spoločnosť s ručením obmedzeným podľa predloženého materiálu,  

- nájomné vo výške 1,- €/rok bez DPH z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  

- Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál prerokovať a schváliť.  

Prítomní:  7 

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

 

19. Prenájom pozemku C KN parc. č. 3559/140 v k. ú. Letná pre MČ Košice – Staré Mesto 

za účelom prevádzkovania a postupného rozširovania crossfitového ihriska, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa  

 

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom podľa predloženého materiálu,  

- nájomné vo výške 1,- €/rok za celý predmet nájmu z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa,  
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- Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál prerokovať a schváliť.  

 

Prítomní:  7 

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

 

20. Prenájom pozemkov v k. ú. Huštáky z dôvodu hodného osobitného zreteľa v okolí 

pravoslávneho chrámu na ulici Čsl. Armády 22 pre Pravoslávnu cirkevnú obec                          

v Košiciach 

 

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- zrušiť Nájomnú zmluvu č. 2001/00273/NZM/32 zo dňa 1.6.2001 uzatvorenú medzi 

mestom Košice a Pravoslávnym farským úradom Košice. 

 

Prítomní:  7 

Hlasovanie:  za – 6, proti – 0, zdržal sa – 1 

 

21. Uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulice 

Urbánkova a  Potočná Košice“, v prospech Východoslovenskej vodárenskej        

spoločnosti, a. s. 
 

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone 

vlastníckych práv podľa predloženého materiálu,  

- jednorazovú finančnú náhradu vo výške 64 456,- €,  

- Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál prerokovať a schváliť.  

 

Prítomní:  7 

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

 

22. Prevod, resp. prenájom pozemku v k. ú. Severné Mesto pre Ing. R. T. – vlastníka 

priľahlej záhrady z dôvodu hodného osobitného zreteľa – opätovné predloženie 

Prevod, resp. prenájom súvisiacich pozemkov v k. ú. Severné mesto pre J. B. st., J. B. 

ml., M. B.,  Ing. J. M.,  Ing. M. M. a P. H. 

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ v Košiciach: 

- potvrdzuje pôvodne stanovenú výšku kúpnej ceny, resp. nájomného, a finančnej 

náhrady za užívanie pozemku bez zmluvného vzťahu podľa predloženého 

materiálu.   
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Prítomní:  7 

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

 

23. Prevod, resp. priamy prenájom pozemku v k. ú. Severné Mesto pre Ing. P. P. 

 

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- prerušiť rokovanie o tomto bode,   

- doplniť informáciu o stavebnom povolení k polyfunkčnej budove,  

- preveriť, či nemá záujem o odkúpenie aj vlastník susedného pozemku.  

 

Prítomní:  7 

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

 

24. Prevod nehnuteľností – pozemkov v  k. ú. Myslava pre Ing. V. V. a  N. V.  z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – opätovné predloženie  
 

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

A/ 

- prevod nehnuteľností podľa predloženého materiálu,  

- kúpnu cenu vo výške 4 180,- €,  

- Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál prerokovať a schváliť. 

 

B/ 

- zrušiť uznesenie MZ č. 726 zo dňa 6.9.2001,  

- kúpnu cenu vo výške 375,09 € uhradenú 18.7.2002 na základe Kúpnej zmluvy                       

č. 2002/00243/KZN/33 vrátiť žiadateľovi, resp. započítať. 

 

C/ 

- v prípade nesúhlasu žiadateľa s výškou kúpnej ceny, uzatvoriť nájomnú zmluvu                

so žiadateľom podľa predloženého materiálu,  

- nájomné vo výške 123,- €/rok a finančnú náhradu za užívanie bez zmluvného vzťahu 

vo výške 246,- € za dva roky spätne.  

 

Prítomní:  7 

Hlasovanie:  za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
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25. Prenájom častí pozemkov pre Mestskú časť Košice – Dargovských hrdinov za účelom 

realizácie doplnenia svetelných bodov na ul. Adlerova a ul. Kurská – Lidické námestie 

v kat. území Furča z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

 

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom podľa predloženého materiálu,  

- nájomné vo výške 1,- €/rok za celú prenajatú plochu z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa,  

- Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál prerokovať a schváliť.  

 

Prítomní:  7 

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

 

26. Uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulica 

Watsonova Košice“, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. 

 

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone 

vlastníckych práv podľa predloženého materiálu,  

- jednorazovú finančnú náhradu vo výške 47 619,68 €,  

- Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál prerokovať a schváliť.  

 

Prítomní:  7 

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

 

27. Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom realizácie projektu – Revitalizácia Park 

Narcisová za 1 EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

 

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom podľa predloženého materiálu,  

- nájomné vo výške 1,- €/rok za celú prenajatú plochu z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa,  

- Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál prerokovať a schváliť.  

Prítomní:  7 

Hlasovanie:  za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
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28. Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom realizácie projektu – Revitalizácia 

Katkin park za 1 EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

 

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom podľa predloženého materiálu,  

- nájomné vo výške 1,- €/rok za celú prenajatú plochu z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa,  

- Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál prerokovať a schváliť.  

 

Prítomní:  7 

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

 

29. Prenájom pozemkov v k. ú. Čermeľ pre žiadateľku P. O. za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v rámci jej oploteného územia a pod 

stavbou 
 

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- prerušiť rokovanie o tomto bode,  

- doplniť informáciu zo stavebného úradu v súvislosti so stavbou. 

 

Prítomní:  7 

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

 

30. Informácia o neoprávnene užívaných pozemkoch v lokalite ul. Severné nábrežie, 

Člnková, Rampová, Vrbová 

 

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu so zistenými užívateľmi,  
- pri určovaní výšky nájomného vychádzať zo všeobecnej hodnoty pozemku                  

71,53 €/m2 (východisková cena v bode č. 11 – nájom pre p. Ü.), 
- zmapovať ďalších užívateľov okolitých pozemkov, stretnutie na mieste za účasti 

zástupcov Mestskej časti Košice – Džungľa, Mestskej polície mesta Košice                  

a Bc. Karaffu, 
- termín stretnutia oznámiť všetkým členom majetkovej komisie. 

 

Prítomní:  7 

Hlasovanie:  za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
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31. Zámena pozemkov v k. ú. Kavečany medzi mestom Košice a  Mgr. O. U.  s finančným 

vyrovnaním v prospech mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

 

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť zámenu pozemkov podľa 

predloženého materiálu,  

-  finančné vyrovnanie vo výške 898,80 € v prospech mesta Košice. 

 

Prítomní:  7 

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

 

32. Nakladanie s majetkom mesta Košice – predaj hnuteľného majetku mesta Košice, 

strojné zariadenie, nakladač UNC 060 

 

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- odpredaj hnuteľného majetku podľa predloženého materiálu,  

- kúpnu cenu vo výške minimálne 1 000,- €,  

- zverejniť zámer predaja na verejnej tabuli v budove MMK, na webovej stránke 

mesta Košice, v denníku Košice dnes, aj na internetovom portáli                                  

(napr. www.autobazar.sk). 

 

Prítomní:  7 

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

 

33. Majetkovo – právny prevod dokončenej investície „Obytný súbor Nová Terasa – 

Dopravné pripojenie na Tr. SNP z úseku A“ do majetku mesta Košice 

 

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- prerušiť rokovanie o tomto bode,  

- rokovať s investorom za účelom výmeny zhrdzaveného zábradlia                                               

v rámci dopravnej stavby za kvalitné zábradlie,  

- rokovať s investorom a navrhnúť riešenie ohľadom existujúceho oplotenia                            

na hranici katastrálneho územia Terasa a Huštáky. 
 

Prítomní:  6 

Hlasovanie:  za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

34. Majetkovo – právny prevod dokončenej investície „Obytný súbor Nová Terasa – 

miestne komunikácie, parkovacie miesta a zeleň“ do majetku mesta Košice 

 

Uznesenie:  
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Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- prerušiť rokovanie o tomto bode,  

- rokovať s investorom za účelom výmeny zhrdzaveného zábradlia                                               

v rámci dopravnej stavby za kvalitné zábradlie,  

- rokovať s investorom a navrhnúť riešenie ohľadom existujúceho oplotenia                            

na hranici katastrálneho územia Terasa a Huštáky. 
 

Prítomní:  6 

Hlasovanie:  za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

35. Majetkovoprávne usporiadanie verejného chodníka v k. ú. Letná na pozemku                     

vo vlastníctve fyzických osôb 

 

 Uznesenie:  

Majetková komisia MZ v Košiciach berie na vedomie predložené informácie. 

 

Prítomní:  6 

Hlasovanie:  za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

36. Predaj nebytových priestorov (garáží) v dome na ul. Železiarenská č. 40, 44 

DRAŽBOU – úprava ceny 

 

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť predložený materiál,  

- minimálne ceny pre účely dražby podľa predloženého materiálu. 

 

Prítomní:  6 

Hlasovanie:  za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

 

 

 

         Bc. Dominik Karaffa 

                                 predseda komisie 

 

 

Zapísala: Ing. Lýdia Juríková 

            sekretár komisie 


