
 

Majetková komisia  Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
 

Uznesenia zo zasadnutia Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach, konaného dňa 11.7.2017 

________________________________________________________________ 

 
Komisia po prerokovaní jednotlivých materiálov prijala uznesenia: 

 

 

K bodu č.1 Návrh na zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do 

správy Materskej školy Žiacka 18, Košice a zrušenie časti uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach č. 462 zo dní 24. a 25.06.2004 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy Materskej 

školy Žiacka 18, Košice a zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 462 zo dní 24. a 25.06.2004. 

- materiál predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach 

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

 

K bodu č. 2 Návrh na zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do 

správy ZŠ Belehradská 21, Košice (pozemok parc. č. 3658/12, k.ú. Nové Ťahanovce) 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy ZŠ Belehradská 

21, Košice (pozemok parc. č. 3658/12, k.ú. Nové Ťahanovce) 

- materiál predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach  

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

 

K bodu č. 3 Prenájom časti pozemkov 4096/138 a 4096/139 v k.ú. Jazero za účelom 

realizácie chodníkov a terénnych úprav v rámci stavby Gréckokatolického chrámu pre  

Gréckokatolícku cirkev, Farnosť presvätej Bohorodičky ochrankyne za 1 EUR 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 

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 – 7, proti - 0, zdržali sa - 0 

 

K bodu č. 4 Priamy prenájom časti pozemku parc. č. 3405 v k.ú. Jazero pre MČ Košice 

– Nad Jazerom za účelom realizácie stavby „Uzamykateľné kontajneroviská“.  

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za prenájom 106,- €/rok za celý predmet nájmu 

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

 

 



K bodu č. 5 Priamy prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 8347 v k.ú. Severné 

Mesto z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stánkom PNS vo 

vlastníctve E. V. 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za prenájom 192,- €/rok za celý predmet nájmu  

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

 

K bodu č. 6 Priamy nájom časti pozemku pre Ing. M. R.  

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za prenájom 473,- €/rok za celý predmet nájmu tzn. (7,27 €/m
2
/rok) 

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

 

K bodu č. 7 Prenájom časti pozemku v k.ú. Stredné Mesto z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa pre spoločnosť KOVMETAL, spol. s r.o. Košice za účelom majetkovo-právneho 

usporiadania. 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za prenájom 9 834,- €/rok za celý predmet nájmu  

- materiál predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach ako dôvod 

hodný osobitného zreteľa. 

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

 

K bodu č. 8 Priamy prenájom pozemkov pod existujúcimi stánkami na rohu 

Hviezdoslavovej a Štefánikovej ul. a na Komenského ul. pre spoločnosť KAPA-PRESS, 

s.r.o. , ktorá je ich vlastníkom.  

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za prenájom 912,- €/rok za celý predmet nájmu  

- bezdôvodné obohatenie spätne za dva roky vo výške 1 824 €  

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

 

K bodu č. 9 Priamy prenájom pozemku v k.ú. Severné Mesto za účelom 

majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod garážou 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- pre žiadateľku p. A. D. cenu za prenájom 187,53 €/rok za celý predmet nájmu  

- pre žiadateľku p. V. H. bezdôvodné obohatenie zaplatiť v splátkach 

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

 

K bodu č. 10 Prevod voľného nebytového priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. 

Čárskeho 2,4,6,8 formou zmeny spoluvlastníckych podielov 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za odpredaj 129,48 €  

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 



K bodu č. 11 Predaj nebytového priestoru na ul. Čapajevova č. 8 pre nájomcu Intranet 

s.r.o.    

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za odpredaj NP vo výške 48 200,- €  

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach. 

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

 

K bodu č 13 Prevod pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. M. Č. z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa.  

Uznesenie
 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za odpredaj 3 827,- € tzn. 89,- €/m
2
 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

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

 

K bodu č.14 Prevod pozemku v k.ú. Nové Ťahanovce do podielového spoluvlastníctva 

pre JUDr. B. L. a W. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

Uznesenie
 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za odpredaj 1 500 € tzn. 100 €/m
2
 

- 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.15 Zámer majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v k.ú. Kavečany pre 

účely stavby „Obchvatovej komunikácie ZOO – Kavečany“  

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- Majetková komisia MZ odporúča riešiť majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre 

pokračovanie projektu výstavby komunikácie – obchvatu centra Mestskej časti Košice 

– Kavečany na základe novej mandátnej zmluvy s mandatárom a vyčlenení 

príslušných finančných  prostriedkov pre rok 2017 v rozpočte mesta za cenu 11,62 

€/m
2 

, stanovenú aktuálnym Znaleckým posudkom č. 20/2017 zo dňa 12.5.2017. 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

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

 

K bodu č.16 Priamy predaj pozemku v k.ú. Severné Mesto pre Vodárenskú s.r.o.  

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za odpredaj 39 032 € tzn. 82 €/m
2
 

- finančná náhrada za bezdôvodné obohatenie vo výške 7 646,46 € 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

- cena za prenájom  3 824 €/rok tzn. 8,03 €/m
2
 

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

 

K bodu č.17 Prevod nehnuteľnosti - pozemku pod stavbou v k.ú. Terasa pre Bc. K. G.    

Uznesenie
 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za odpredaj 803 € tzn. 73 €/m
2
 



- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

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

 

K bodu č.18 Odplatný prevod prístupovej komunikácie vybudovanej v rámci 

polyfunkčného objektu CORNER HOUSE v Košiciach od T. S., Bajzova 4, Košice do 

majetku mesta Košice.  

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča:  

- kúpnu cenu 1,-  €  

Hlasovanie: za – 5, proti - 0, zdržali sa - 2 

 

 

 

 

 

Košice dňa 17.7.2017 

 

 

 

 

      JUDr. Ing.  Otto Brixi 

                             predseda komisie 

 

 

 

Zapísal: Ing. Drugdová 


