
Majetková komisia  Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
 

Uznesenia zo zasadnutia Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach konaného dňa 09.01.2019 

 
 

K bodu č. 1  Úvod 

 

Uznesenie: 

Majetková komisia MZ schvaľuje predložený návrh programu rokovania 

Hlasovanie: za –  8 , proti - 0, zdržali sa – 0 

 

 

K bodu č. 2  Prerokovanie materiálov 

 

1. Prenájom pozemku v k. ú. Myslava titulom výstavby vjazdu a predĺženia miestnej 

komunikácie  

 

Uznesenie: 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za prenájom 259 €/rok za celý predmet nájmu 

Hlasovanie: za –  8 , proti - 0, zdržali sa – 0 

 

2. Uzavretie zmluvy o vecnom bremene pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulica Letná 

Košice“, v prospech VVS, a. s. 

 

Uznesenie:  

 Majetková komisia MZ odporúča: 

  Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach materiál v predloženom znení prerokovať.  

Predseda majetkovej komisie žiada informovať členov komisie e – mailom 

o jednotkových cenách, ktoré boli použité pri uzatváraní zmlúv o vecnom bremene 

s VVS, a. s.  v  minulosti.  

Z diskusie k predloženému materiálu vyplynulo odporúčanie, aby mesto Košice 

v budúcnosti pri riešení uloženia sietí, hlavne v rámci zelene, zohľadnilo aj ochranu 

stromov, tzn. inžinierske siete uložiť takou formou, aby bola možná následná výsadba 

stromov na riešenom území.    

Hlasovanie: za – 8 , proti - 0, zdržali sa – 0 

 

3. Prevod vlastníctva pozemkov v  k. ú. Barca  a  k. ú. Šaca na Národnú diaľničnú 

spoločnosť, a. s.  z  dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Uznesenie:  

 Majetková komisia MZ odporúča: 

 Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach materiál v predloženom znení prerokovať. 

Majetková komisia MZ žiada do termínu rokovania Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach predložiť informáciu o riešení prístupu k objektu vo vlastníctve mesta 

Košice, ktorý sa nachádza na pozemku registra C KN parc. č. 1993/1 k. ú. Šaca              

vo vlastníctve mesta Košice a susedí s pozemkami určenými na odpredaj pre NDS,          

a. s.,  a  zároveň aj stanovisko súčasného užívateľa objektu k zámeru predaja. 

     Hlasovanie: za – 8 , proti - 0, zdržali sa - 0 
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4. Prenájom častí pozemkov v k. ú. Železiarne z dôvodu hodného osobitného zreteľa          

pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s.  za účelom realizácie stavby rýchlostnej cesty 

R2 Šaca – Košické Oľšany 

 

Uznesenie:  

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za prenájom 50 746,44 €/rok za celý predmet nájmu, 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 Hlasovanie: za – 8 , proti - 0, zdržali sa - 0 

 

 

 

 

                                                                        

         Bc. Dominik Karaffa 

                              predseda komisie 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lýdia Juríková 

   


