
 

Majetková komisia  Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
 

Uznesenia zo zasadnutia Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach, konaného dňa 16.10.2017 

________________________________________________________________ 

 
Komisia po prerokovaní jednotlivých materiálov prijala uznesenia: 

 

K bodu č.1 Priamy prenájom pozemku v k.ú terasa za účelom prístavby predsadených 

logií pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Uherovej č. 5  

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za prenájom 211 €/rok za celý predmet nájmu. 

Hlasovanie: za – 6, proti - 0, zdržali sa - 0 

 

K bodu č. 2 Priamy prenájom pozemku pre p. Ľ. K. za účelom realizácie a užívania 

parkovacích miest na ul. Stará Baštová v k.ú. Stredné Mesto. 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

 - cenu za prenájom 680 €/rok za celý predmet nájmu  

Hlasovanie: za – 6, proti - 0, zdržali sa - 0 

 

K bodu č. 3 Navýšenie priameho prenájmu pozemku pre spoločnosť ARASLI s.r.o. 

z dôvodu plánovanej výmeny stánku rýchleho občerstvenia na Hviezdoslavovej ul. v k.ú. 

Stredné Mesto  

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

 - cenu za prenájom 1 500 €/rok za celý predmet nájmu tzn. 60 €/m
2
/rok 

Hlasovanie: za – 6, proti - 0, zdržali sa - 0 

 

K bodu č. 4 Priamy prenájom časti pozemku pre Ing. J. Č. 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

 - cenu za prenájom 85 €/rok za celý predmet nájmu  

Hlasovanie: za – 6, proti - 0, zdržali sa - 0 

 

K bodu č. 5 Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Krásna za účelom výstavby 

chodníkov na Opátskej a Žiackej ulici v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

za výšku nájmu 1 €/rok za celý predmet nájmu.   

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za prenájom 1 €/rok za celý predmet nájmu 

- materiál predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach ako dôvod 

hodný osobitného zreteľa 

Hlasovanie: za – 6, proti - 0, zdržali sa - 0 

 

K bodu č. 6 Predaj nebytového priestoru (garáže) na ul. Železiarenská č. 37 pre  

nájomcu Š. R.    

Uznesenie 



 - cenu za odpredaj NP vo výške 4 260,- €  

 - materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach. 

Hlasovanie: za – 6, proti - 0, zdržali sa - 0 

 

K bodu č. 7 Predaj alikvotnej časti pozemku, parc. č. 3790/7 k nebytovému priestoru č. 4 

na ul. Novomeského 11 pre vlastníka NP, PhDr. P. K., CSc.    

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

 - cenu za odpredaj NP vo výške 6 550 €  

 - materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach. 

Hlasovanie: za – 6, proti - 0, zdržali sa - 0 

 

K bodu č. 9 Odplatný prevod „Prístupovej komunikácie a komunikácie pre peších“ 

vybudovaných v rámci výstavby bytov – Polyfunkčný dom Košice  od spoločnosti 

SKEBYT spol. s r.o. Košice do vlastníctva mesta Košice.   

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

 - kúpnu cenu 1 € 

Hlasovanie: za – 6, proti - 0, zdržali sa - 0 

 

K bodu č. 10 Odplatný prevod stavby – parkovacie plochy na ul. Lesnícka v Košiciach 

vo vlastníctve MČ Košice  - Západ do vlastníctva mesta Košice.    

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- kúpnu cenu 1 € 

Hlasovanie: za – 6, proti - 0, zdržali sa - 0 

 

K bodu č. 11 Prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k.ú. Jazero pre 

spoločnosť LABAŠ s.r.o.  

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za odpredaj 138 345,57 € tzn. 41,84 €/m
2
 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

Hlasovanie: za – 6, proti - 0, zdržali sa – 0 

 

K bodu č 12 Zámena častí pozemkov v k.ú. Košická Nová Ves s p. S. L. z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa  

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- zámenu pozemkov medzi Mestom Košice a p. S. L. bez finančného vyrovnania. 

- materiál predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach ako dôvod 

hodný osobitného zreteľa 

Hlasovanie: za – 6, proti - 0, zdržali sa - 0 

 

K bodu č.13 Priamy predaj pozemku v k.ú. Južné Mesto pre spoločnosť R-STANA, 

s.r.o.  

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za odpredaj  16 956 € tzn. 108 €/m
2
 



- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach ako dôvod 

hodný osobitného zreteľa. 

Hlasovanie: za – 6, proti - 0, zdržali sa - 0 

 

 

K bodu č. 14 Priamy prenájom pozemku pod časťou existujúcej budovy v k.ú. Brody 

pre spoločnosť IPO ECOLOGY, s.r.o, ktorá je jej vlastníkom 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

 - cenu za prenájom 132 €/rok za celý predmet nájmu. 

Hlasovanie: za – 6, proti - 0, zdržali sa – 0 

 

 

 

Košice dňa .......................... 

 

 

 

 

      JUDr. Ing.  Otto Brixi 

                             predseda komisie 

 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Drugdová 


