
Majetková komisia  Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Uznesenia zo zasadnutia Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, konaného dňa 11.4.2016 	
________________________________________________________________

Komisia po prerokovaní jednotlivých materiálov prijala uznesenia: 

K bodu č.1 Rozšírenie prenajatých priestorov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte zrušenej ZŠ Juhoslovanská 2, Košice pre nájomcu Gréckokatolícka eparchia Košice, Dominikánske nám. 2/A, Košice
Uznesenie
Komisia odporučila výšku nájmu 3,00 €/m2/rok a prevádzkové náklady. Materiál odporučila predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie: za – 7, proti - 0, zdržali sa - 0


K bodu č. 2 Rozšírenie prenajatých priestorov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte školy Užhorodská 8 v Košiciach pre nájomcu Klub Forresta Gumpa
Uznesenie 
Komisia odporučila výšku nájmu 3,00 €/m2/rok a prevádzkové náklady. Materiál odporučila predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie: za – 7, proti - 0, zdržali sa - 0


K bodu č. 3 Prenájom pozemkov v k.ú. Severné mesto pre MM Invest Košice s.r.o. v rámci stavby POLYFUNKČNÝ OBJEKT „PARK ANIČKA“
Uznesenie 
Komisia odporučila výšku nájmu 2 360 €/rok za celý predmet nájmu tzn. 6,637 €/m2/rok.
Hlasovanie: za – 7, proti - 0, zdržali sa - 0


K bodu č. 4 Priamy prenájom časti pozemku parc. č. 8265/2 v k.ú. Severné mesto za účelom zriadenia vstupu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa. 
Uznesenie 
Komisia odporučila výšku nájmu 28 €/rok za celý predmet nájmu tzn. 3,4 €/m2/rok.
Hlasovanie: za – 7, proti - 0, zdržali sa - 0


K bodu č. 5 Priamy prenájom pozemku v k.ú. Terasa za účelom prístavby predsadených loggií pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Kežmarskej č. 26
Uznesenie 
Komisia odporučila výšku nájmu 264 €/rok za celý predmet nájmu tzn. 7,764 €/m2/rok.
Hlasovanie: za – 7, proti - 0, zdržali sa - 0


K bodu č. 6 Priamy prenájom pozemku v k.ú. Terasa za účelom realizácie rampy pre imobilných pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Tr. SNP č. 19
Uznesenie 	
Komisia odporučila výšku nájmu 55 €/rok za celý predmet nájmu tzn. 7,857 €/m2/rok.
Hlasovanie: za – 7, proti -0, zdržali sa - 0


K bodu č. 7 Informácia o plnení uznesenia MZ č. 61 zo dňa 9.2.2015 – Nájom majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
Uznesenie 
Komisia neodporúča materiál predložiť na rokovanie MR a MZ z dôvodu, že žiaden z nájomcov nemá záväzky po lehote splatnosti voči mestu Košice a jeho príspevkovým, rozpočtový  organizáciám  a obchodným spoločnostiam. 
Hlasovanie: za –  7, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 8 Prenájom pozemkov pre MBL. a.s. za účelom výstavby parkoviska, realizácie prístupu, cyklistického chodníka a zelene v rámci „Polyfunkčného súboru Popradská“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Uznesenie 
Komisia stiahla materiál z rokovania. 
Hlasovanie: za – 7, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 9 Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k.ú. Jazero
Uznesenie 
Komisia odporučila predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva určenie spôsobu prevodu formou priameho predaja pozemok parc. KN C č. 329/21 (v stave E KN časť 7922/2), výmera na predaj 121 m2, k.ú. Jazero.
Hlasovanie: za –  7, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 10 Prevod nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Terasa pre Ľ. U. a manželku D. U.
Uznesenie 
Komisia odporučila výšku kúpnej ceny 6 018 € t.zn. 59 €/m2. Materiál bude  predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Hlasovanie: za – 7, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 11 Prevod pozemku v k.ú. Brody pre L. M.
Uznesenie 
Komisia odporučila výšku kúpnej ceny 1 702 € t.zn. 74 €/m2 a finančná náhrada za bezdôvodné obohatenie vo výške 307,74 €. Materiál bude  predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Hlasovanie: za –7, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 12 Prevod pozemku v k.ú. Čermeľ pre S. M.
Uznesenie
Komisia odporučila výšku kúpnej ceny 3 304,76 € t.zn. 14 €/m2. Materiál bude  predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Hlasovanie: za – 7, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 13 Priamy predaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre spoločnosť MANSID, s.r.o. 
Uznesenie
Komisia odporučila výšku kúpnej ceny 8 201 € t.zn. 59 €/m2. Materiál bude  predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Hlasovanie: za – 7, proti -0, zdržali sa – 0

K bodu č. 14 Prevod pozemku v k.ú. Košické Hámre pre P. L. a Ing. K. L.
Uznesenie
Komisia odporučila výšku kúpnej ceny 1 950 € t.zn. 10 €/m2. Materiál bude  predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Hlasovanie: za –  7, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 15 Prevod pozemkov pod stavbou, vrátane priľahlej plochy v k.ú. Terasa na Michalovskej ulici pre Gorilla Gym, športový klub
Uznesenie
Komisia odporučila výšku kúpnej ceny 71 460 € t.zn. 76,02 €/m2. Materiál bude  predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Hlasovanie: za –   7, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 16 Predaj časti pozemkov v k.ú. Jazero pre Bc. G. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Uznesenie	
Komisia odporučila výšku kúpnej ceny 2 646 € t.zn. 54 €/m2. Materiál odporučila predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie: za –   7, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 17 Nakladanie s majetkom mesta Košice – prevod pozemku v k.ú. Furča pre p. T. L.
Uznesenie
Komisia odporučila výšku kúpnej ceny 1350 € t.zn. 75 €/m2. Materiál bude  predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Komisia zároveň odporučila prenájom pozemku vo výške 119,99 €/rok ak nedôjde k odpredaju pozemku. 
Hlasovanie: za –   7, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 18 Nakladanie s majetkom mesta Košice – prevod pozemku v k.ú Šaca pre spoločnosť Via Rea – realitný dom s.r.o.
Uznesenie
Komisia odporučila výšku kúpnej ceny 1363 € t.zn. 64,90 €/m2. Materiál bude  predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Komisia zároveň odporučila prenájom pozemku vo výške 121,20 €/rok v prípade ak nedôjde k odpredaju pozemku.
Hlasovanie: za – 7, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 19 Nakladanie s majetkom mesta Košice-  prevod pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. G. S.
Uznesenie
Komisia odporučila výšku kúpnej ceny 1449 € t.zn. 80,50 €/m2. Materiál bude  predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Komisia zároveň odporučila prenájom pozemku vo výške 129,90 €/rok v prípade ak nedôjde k odpredaju pozemku.
Hlasovanie: za –   7, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 20 Odplatný prevod stavby – chodníka na Nešporovej ulici v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1 €
Uznesenie
Komisia odporúča kúpnu cenu 1,- € a materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach. 
Hlasovanie: za –   7, proti -0, zdržali sa – 0

K bodu č. 21 Odplatný prevod stavby – parkoviska na Považskej ulici v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1 €
Uznesenie
Komisia odporúča kúpnu cenu 1,- € a materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach. 
Hlasovanie: za –   7, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 22 Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Letná 23,25 formou zmeny spoluvlastníckych podielov
Uznesenie
Komisia odporučila materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Hlasovanie: za – 7, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 23 Prenájom časti parc. č. 1591/1 v k.ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest za 1 EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Uznesenie
Komisia odporučila výšku nájmu 1 €/rok za celý predmet nájmu a materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie: za –  7, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 24 Odplatný prevod stavby – chodníka na Humenskej ulici v Košiciach pred vchodmi č. 11 – 21 vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1 €
Uznesenie
Komisia odporúča kúpnu cenu 1,- € a materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach. 
Hlasovanie: za –  7, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 25 Prevod nehnuteľností – Detských jaslí na ul. Gerlachovská č. 10 pre MČ Košice – Sever – opätovné predloženie. 
Uznesenie
Komisia odporučila výšku  kúpnej ceny 10% hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa ZP tzn. 30 084,23  € v troch splátkach do dvoch rokov. Materiál odporučila predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie: za – 7, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 26 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod garážami formou prenájmu pre Mgr. T. H.
Uznesenie	
Komisia odporučila výšku nájmu 275 €/rok za celý predmet nájmu tzn. 7,64 €/m2/rok a finančnú náhradu za bezdôvodné obohatenie vo výške 550 € (2 roky spätne)
Hlasovanie: za –  7, proti -0, zdržali sa – 0


      JUDr. Ing.  Otto Brixi
						                       predseda komisie




Zapísala: Ing. Drugdová





