
Majetková komisia  Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Uznesenia zo zasadnutia Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, konaného dňa 8.2.2016 	
________________________________________________________________

Komisia po prerokovaní jednotlivých materiálov prijala uznesenia:

K bodu č.1 Nájom nebytových priestorov v budove OC na ul. Krčméryho 2-4 v Košiciach a nájom budovy súp. č. 2240 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Luník v Košiciach pre MĆ Košice – Luník IX za 1 € bez DPH/ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie
Komisia odporučila výšku nájmu  1 €/rok za celý predmet nájmu. Materiál bude   predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Hlasovanie: za – 6, proti - 0, zdržali sa - 0

K bodu č. 2 Prenájom multifunkčného ihriska priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v areáli Základnej školy Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach pre nájomcu Mestská časť Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice
Uznesenie 
Komisia odporučila výšku nájmu  1 €/rok a primerané prevádzkové náklady. Materiál bude   predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach ako dôvod hodný osobitného zreteľa. 
Hlasovanie: za – 6, proti - 0, zdržali sa - 0

K bodu č. 3 Rozšírenie prenajatých priestorov o nebytové  priestory a pozemok v objekte a areáli zrušenej Materskej školy Jegorovovo nám č. 5 v Košiciach pre nájomcu K13 – Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia, Kukučínova 2, Košice priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie 
Komisia odporučila výšku nájmu 3 €/m2/rok a  prevádzkové náklady (nebytové priestory) a 1 €/rok (pozemok). Materiál bude predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach ako dôvod hodný osobitného zreteľa. 
Hlasovanie: za – 6, proti - 0, zdržali sa - 0

K bodu č. 4 Rozšírenie prenajatých priestorov o objekt telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte zrušenej Základnej školy Škultétyho 10 v Košiciach pre nájomcu Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice
Uznesenie 
Komisia odporučila výšku nájmu  1 €/m2/rok a  prevádzkové náklady. Materiál bude predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach ako dôvod hodný osobitného zreteľa. 
Hlasovanie: za – 6, proti - 0, zdržali sa - 0


K bodu č. 5 Prenájom nebytových priestorov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte zrušenej Materskej školy Krosnianska 6 v Košiciach pre nájomcu Súkromná základná umelecká škola, Krosnianska 6, Košice
Uznesenie 
Komisia odporučila výšku nájmu  3 €/m2/rok a  prevádzkové náklady. Materiál bude predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach ako dôvod hodný osobitného zreteľa. 
Hlasovanie: za – 6, proti - 0, zdržali sa - 0

K bodu č. 6 Návrh na zmeny a doplnky Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice 
Uznesenie 
Komisia odporúča predložiť materiál na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach. 
Hlasovanie: za – 6, proti -0, zdržali sa - 0

K bodu č. 7 Prenájom pozemku parc. č. 5496 v k.ú. Terasa za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod stavbou č. súp. 291 vo vlastníctve žiadateľa. 
Uznesenie 
Komisia odporučila výšku nájmu 155 €/rok za celý predmet nájmu tzn. 8,15 €m2/rok a finančnú náhradu za bezdôvodné obohatenie vo výške 300 €. 
Hlasovanie: za – 7, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 8 Prenájom pozemku v areáli Záhrada Bernátovce, v podielovom spoluvlastníctve žiadateľky – O. H. za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku. 
Uznesenie 
Komisia odporučila výšku nájmu 30,53 €/rok za celý predmet nájmu tzn. 0,66 €/m2/rok a finančnú náhradu za bezdôvodné obohatenie vo výške 61,06 €. 
Hlasovanie: za – 8, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 9 Priamy prenájom pozemku pre M. G. za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  pozemku pod časťou existujúceho rodinného domu a pri ňom.
Uznesenie 
Komisia odporučila výšku nájmu 170 €/rok za celý predmet nájmu. 
Hlasovanie: za – 8, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 10 Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech mesta Košice, vlastníka inžinierskej stavby – stĺpu trakčného vedenia v rámci stavby „ŽSR, integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD – 1. etapa, IKD Košice, Nám. Maratónu mieru – Staničné námestie s napojením ŽSR“ s Ministerstvom vnútra SR, Centrum podpory Košice.
Uznesenie 
Komisia odporučila náhradu za trvalé vecné bremeno vo výške 79 €.
Hlasovanie: za – 8, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 11 Nakladanie s majetkom mesta Košice – predaj hnuteľného majetku mesta Košice – motorového vozidla
Uznesenie 
Komisia odporučila výšku navrhovanej kúpnej ceny 10 €.
Hlasovanie: za – 8, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 12 Odňatie pozemku zo správy MČ Košice –Západ a následný prenájom častí pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre mestskú časť za účelom realizácie investičnej akcie – výstavby parkovísk na ul. Považská č. 1 a 9 v k.ú. Terasa
Uznesenie
Komisia odporučila odňať pozemok zo správy MČ Košice – Západ a odporúča výšku nájmu 1 €/rok za celý predmet nájmu. Materiál bude predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach ako dôvod hodný osobitného zreteľa. 
Hlasovanie: za – 8, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 13 Prevod nehnuteľnosti- pozemku v k.ú. Južné mesto pre spoločnosť SVIBIT, s.r.o. a K.G. do podielového spoluvlastníctva v rovnakom podiele ½ k celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Uznesenie
Komisia odporučila výšku kúpnej ceny 15 280 € t.zn. 65,29 €/m2 z toho pre SVIBIT, s.r.o. 7 640 € a pre K. G. 7 640 €.  Materiál bude  predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Hlasovanie: za – 7, proti -0, zdržali sa – 1


K bodu č. 14 Prevod nehnuteľnosti - pozemkov v k.ú. Košická Nová Ves pre  J. A. a manželku Ing. H. A. 
Uznesenie
Komisia odporučila výšku kúpnej ceny 20 732 € t.zn. 71 €/m2  a finančnú náhradu za bezdôvodné obohatenie vo výške 4099,68 €.  Materiál bude  predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Hlasovanie: za – 8, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 15 Prevod pozemkov v k.ú. Skladná pre Jantárovú Development, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Uznesenie
Komisia odporučila výšku kúpnej ceny 48 597 € t.zn. 167 €/m2. Materiál bude  predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Hlasov
anie: za – 8, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 16 Zámena pozemkov v k.ú. Malá Lodina medzi mestom Košice a prof. Ing. I. K., CSc. s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice
Uznesenie
Komisia odporučila zámenu pozemkov s finančným vyrovnaním 2952,43 € v prospech mesta Košice. Materiál bude  predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Hlasovanie: za – 8, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 17 Prenájom častí pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa za účelom realizácie komunikácie, chodníka  spevnených plôch pre obchodnú spoločnosť Jantárová Development s.r.o. v súvislosti s výstavbou Administratívneho objektu: „DUETT Business Residence“
Uznesenie
Komisia odporučila výšku nájmu 6 685 €/rok za celý predmet nájmu z dôvodu, že všeobecná hodnota pozemku presiahla hodnotu 40 000 € je potrebné predložiť materiál na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach. 
Hlasovanie: za – 8, proti -0, zdržali sa – 0

K bodu č. 18 Úprava nájomnej zmluvy – rozšírenie predmetu nájmu v k.ú. Južné mesto pre Košickú futbalovú arénu za účelom výstavby futbalového štadióna - informácia
Uznesenie
Komisia zobrala informáciu na vedomie.
Hlasovanie: za – 8, proti -0, zdržali sa – 0

K bodu č. 19 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre Občianske združenie Pomoc Perešu pod stavbami 
Uznesenie
Komisia odporučila I. Alternatívu - predaj pozemkov pod stavbami a časti záhrady o výmere 60 m2  a prenájom zvyšnej časti záhrady z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Materiál bude  predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Hlasovanie: za – 8, proti -0, zdržali sa – 0

K bodu č. 20 Odňatie pozemku zo správy MČ Košice – Nad Jazerom a následný prenájom častí pozemkov v k.ú. Jazero pre MČ Košice – Nad Jazerom  za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie chodníka Važecká – Galaktická“ za 1 EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Uznesenie
Komisia odporučila odňať pozemok zo správy MČ Košice – Nad jazerom a  odporučila výšku nájmu  1 €/rok za celý predmet nájmu. Materiál bude   predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Hlasovanie: za – 8, proti -0, zdržali sa – 0

K bodu č. 21 Zámena nehnuteľností v k. ú. Nové Ťahanovce, Košická Nová Ves, Severné mesto a Jazero medzi mestom Košice a MADO s.r.o. Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
Uznesenie
Komisia odporučila zámenu pozemkov s  finančným vyrovnaním 80 980 € v prospech mesta Košice. Materiál bude predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Hlasovanie: za – 8, proti -0, zdržali sa – 0




K bodu č. 22 Prevod pozemku v k.ú. Terasa pre Domov Terasa, s.r.o.
Uznesenie
Komisia odporučila výšku kúpnej ceny 45 862 € t.zn. 46 €/m2. Materiál bude  predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Hlasovanie: za – 8, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 23 Zámer majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v k.ú. Jazero pre účely stavby: Rozšírenie cesty II/552 v Košiciach – „Slanecká cesta“ a zrušenie Uznesenia MZ č. 40 zo dňa 8.marca 2007
Uznesenie
Komisia odporučila predložiť na rokovanie MR a MZ Zámer majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v k. ú. Jazero a zrušenie Uznesenia MZ č. 40 zo dňa 8.3.2007.
Hlasovanie: za – 8, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 24 Spätná kúpa montovaného kontajnerového systému pre mesto Košice a následný  prevod, resp. prenájom pre Oázu – nádej pre nový život n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Uznesenie
Komisia stiahla materiál z rokovania. 


K bodu č. 25 Kúpa pozemkov v k.ú. Stredné mesto od spol. Tempus  - Invest s.r.o. do vlastníctva mesta Košice – opätovné preloženie.
Uznesenie
Komisia odporučila výšku kúpnej ceny 59 663,23 €. Materiál bude  predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Hlasovanie: za – 8, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 26 Priamy prenájom časti pozemku pre obchodnú spoločnosť Moris Slovakia s.r.o. za účelom realizácie vstupného objektu so stavbou „Rekonštrukcia a dostavba autosalónu ŠKODA, Alejová 4, Košice“
Uznesenie	
Komisia odporučila výšku nájmu 170 €/rok za celý predmet nájmu.
Hlasovanie: za – 8, proti -0, zdržali sa – 0

K bodu č. 27 Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  - informácia 
Uznesenie
Komisia odporučila predložiť materiál na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Hlasovanie: za – 8, proti -0, zdržali sa – 0


K bodu č. 28 Podnájom nebytových priestorov m.č. 3.07 v budove Hlavná 68 v Košiciach v trakte B na III. poschodí nachádzajúcej sa v k.ú. Stredné mesto pre Úniu žiaen Slovenska – Krajská organizácia za 1 € bez DPH/ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Uznesenie
Komisia odporučila výšku podnájmu 1 €/rok za celý predmet nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa.  
Hlasovanie: za – 8, proti -0, zdržali sa – 0

 

Košice dňa 15.2.2016





      JUDr. Ing.  Otto Brixi, v.r. 
							     predseda majetkovej komisie 



Zapísala: Ing. Drugdová


