
 

Majetková komisia  Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
 

Uznesenia zo zasadnutia Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach, konaného dňa 20.03.2017   

________________________________________________________________ 
Komisia po prerokovaní jednotlivých materiálov prijala uznesenia:  

 

 

K bodu č. 1  Podnájom pozemkov v  k. ú. Ružín a Malá Lodina spolu o výmere                

23 624 m
2
 – odsúhlasenie podmienok podnájmu  

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- prenájom pozemkov na dobu určitú 10 rokov  alebo do doby majetkovoprávneho 

usporiadania predmetu podnájmu 

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

 

K bodu č. 2    Zmena doby nájmu nebytového priestoru v obytnom dome na ul. Letná 36 

v Košiciach pre spoločnosť ESConsulting, s. r. o.  na dobu určitú 10 rokov 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- schváliť zmenu doby nájmu nebytového priestoru na dobu určitú 10 rokov v zmysle 

predloženého materiálu 

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

 

K bodu č. 3  Priamy prenájom pozemku v k. ú. Terasa za účelom prístavby 

predsadených loggií pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu                

na Kežmarskej č. 1 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za prenájom 264,-  €/rok  t. zn. 7,764 €/m
2
/rok 

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

 

K bodu č. 4    Prenájom časti pozemku na Budanovej ul. v Košiciach z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pre MČ Košice – Kavečany za účelom realizácie chodníka pre peších 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

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

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

hodný osobitného zreteľa 

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

 

K bodu č. 5   Priamy prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 8304/7                     

k. ú. Severné Mesto za účelom rekonštrukcie chodníka pre spoločnosť MARISS s. r. o. 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za prenájom 850,-  € t. zn. 8,85 €/m
2
 

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

 

 



K bodu č. 6    Užívanie pozemkov pod stánkom bez zmluvného vzťahu na ul. Hlinková                    

pre Občianske združenie TJ Lokomotíva – bezdôvodné obohatenie 
Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- finančnú náhradu za bezdôvodné obohatenie 510,- €/ 2 roky spätne 

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

 

K bodu č. 7    Prenájom pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov 

za účelom realizácie parkovacích miest na Postupimskej ul. v Košiciach za 1,- €/rok 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa  

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

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

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

hodný osobitného zreteľa 

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

 

K bodu č. 8    Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom          

za účelom realizácie stavby „Uzamykateľné kontajneroviská“ za 1,- €/rok z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa  

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

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

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

hodný osobitného zreteľa 

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

 

K bodu č. 9    Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom           

za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie hrádza - lesopark“ za 1,- €/rok 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa  

Uznesenie 

Majetková komisia MZ : 

- cenu za prenájom Mestom Košice vo výške  1,- €/rok za celý predmet nájmu  

- cenu za prenájom Správou mestskej zelene v Košiciach (správca) vo výške 1,- €/rok 

za celý predmet nájmu 

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

hodný osobitného zreteľa 

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

 

K bodu č. 11    Prenájom časti pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre MČ 

Košice – Juh (Parčík Jozefa Psotku) – rozšírenie predmetu nájmu 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča : 

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

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

hodný osobitného zreteľa 

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

 

 

 



 

K bodu č. 12   Priamy prenájom pozemku pre spoločnosť RAIL Group a. s. za účelom 

realizácie a užívania parkovacích miest na Staničnom námestí v k. ú. Stredné Mesto 

Uznesenie: 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za prenájom 3 172,- €/rok  t. zn. 9,70 €/m
2
/rok

  
  

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

 

K bodu č. 13  Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o  vecnom bremene a o  náhrade                               

za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv so spoločnosťou VSD, a. s. za účelom 

realizácie trafostanice, VN prípojky a NN vývodov na pozemkoch mesta Košice 

Uznesenie: 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene a  o  náhrade                             

za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv,  

- náhradu za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv vo výške 1,- €, 

- po ukončení stavby a porealizačnom zameraní stavby uzatvoriť so spoločnosťou VSD, 

a. s. zmluvu o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych 

práv, 

- jednorazovú finančnú náhradu za vecné bremeno vo výške 1,- €, 

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

 

K bodu č. 14    Zriadenie vecného bremena pre stavbu „Košice – Sever – Kostolianska 

ulica – vodovod“, za 44 315,98 €, v  prospech Východoslovenskej vodárenskej                

spoločnosti,  a. s. 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone 

vlastníckych práv, 

- jednorazovú finančnú náhradu vo výške 44 315,98 € 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 

K bodu č. 15    Uzatvorenie zmluvy o  vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie           

vo výkone vlastníckych práv s firmou Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. ako 

oprávneným a s firmou Central European Project Managment, spol. s  r. o. ako 

investorom pre horúcovodné (HV) rozvody v lokalite Kuzmányho ulice zrealizované 

v rámci stavby „Preložka HV rozvodu na Kuzmányho ulici v Košiciach“ za náhradu           

1,- € z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone 

vlastníckych práv s firmou Tepláreň Košice, a. s. ako oprávneným a s firmou Central 

European Project Managment, spol. s r. o. ako investorom,   

- jednorazovú finančnú náhradu vo výške 1,- €, 

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

 

 

 



K bodu č. 16   Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Košické 

Hámre 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- prevod časti pozemku C KN parc. č. 182/1 (novovytvorenej parc. č. 182/46) o výmere 

215 m
2
 formou priameho predaja, 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

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

 

K bodu č. 17   Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Južné Mesto 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- prevod časti pozemku E KN č. 4449/2 a C KN č. 576/2 (novovytvorených parc.          

č. 3417/3 a 3417/4) o výmere 186 m
2
 formou priameho predaja, 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

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

 

K bodu č. 18   Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné Mesto pre M. R., MBA a manželku 

MUDr. E. R., MBA 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za odpredaj  8 375,- € t. zn. 67,- €/m
2
 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

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

 

K bodu č. 19 Odplatný prevod fitness v parku Hroncova od MČ Košice – Sever,              

do vlastníctva mesta Košice 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za odpredaj 1,- €  

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 

K bodu č. 20     Odplatný prevod zmodernizovaného detského ihriska v lokalite Národná 

trieda 76 -78 II. etapa od MČ Košice – Sever, do vlastníctva mesta Košice 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 1,- €  

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 

K bodu č. 21   Odplatný prevod chodníka – prepojenie ulíc Tr. arm. gen. Svobodu – 

Krosnianska v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Dargovských hrdinov,                      

do vlastníctva mesta Košice 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 1,- €  

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 



K bodu č. 22   Odplatný prevod parkoviska na ul. Študentská – Odborárska v Košiciach                       

vo vlastníctve MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 1,- €  

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 

K bodu č. 23  Prevod pozemku pod garážou v k. ú. Severné Mesto pre MVDr. Ľ. G. 

a RNDr. Z. G., PhD. 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 1 514,- € t. zn. 68,82 €/m
2
 

- úhradu finančnej náhrady za užívanie mestského pozemku bez zmluvného vzťahu            

vo výške 1 -  ročného nájomného vo výške 137,- € 

- cenu za prenájom 10% z ceny podľa ZP vo výške 137,- €/rok t. zn. 6,23 €/m
2
/rok, 

v prípade, ak nedôjde k odpredaju pozemku  

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 

K bodu č. 24 Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Terasa pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu súp. č. 270 na parcele č. 827 v k. ú. Terasa, Uherova 3, Košice 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 2 080,- €  t. zn. 65,- €/m
2
 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 

K bodu č. 25   Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Poľov pre M. D. z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa  

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 3 588,- € t. zn. 26,- €/m
2
 

- cenu za prenájom 10% z ceny podľa ZP vo výške 328,03 €/rok, v prípade, ak nedôjde 

k odpredaju pozemku  

- finančnú náhradu za bezdôvodné obohatenie vo výške 656,06 €/2 roky spätne 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 

K bodu č. 26   Návrh na odňatie časti zvereného majetku mesta Košice – pozemku 

v areáli ZŠ Slobody 1, Košice a oplotenia športového areálu zo správy ZŠ Slobody 1, 

Košice,  a rozhodnutie o zmene účelového určenia majetku 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- odňatie časti zvereného majetku mesta Košice – pozemku registra C KN parc.             

č. 538  v areáli ZŠ Slobody 1, Košice a oplotenia športového areálu zo správy ZŠ 

Slobody 1, Košice 

- rozhodnutie o zmene účelového určenia majetku 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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



 

K bodu č. 27  Prevod alikvotnej časti pozemku k nebytovému priestoru č. 10 - 3             

na ul.  Hlavná 55 – Kováčska 16 pre vlastníka NP J & Q  s. r. o.   

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu 3 300,- € za predaj alikvotnej časti pozemku k nebytovému priestoru č. 10-3            

na ul. Hlavná 55 – Kováčska 16 pre vlastníka NP  

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

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

 

K bodu č. 28   Priamy prenájom pozemku v kat. území Terasa za účelom dostavby 

predsadených lógií na ul. Markušova č. 5, 7 v Košiciach 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za prenájom 666,- €/rok  

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

 

K bodu č. 29     Súhlas k prenájmu tretím osobám na pozemky v kat. území Luník 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- súhlas k prenájmu tretím osobám na pozemky v kat. území Luník
  
  

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

 

K bodu č. 30    Odplatný prevod stavby SO 005 – Verejné osvetlenie, vybudované 

v rámci Súboru RD Myslava – Kopa od firmy JALES – STAV s. r. o.                                       

a  Terrachem  s. r . o. Košice do vlastníctva mesta Košice 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 1,- €  

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 

K bodu č. 31   Prenájom pozemku v  k. ú. Terasa za účelom rozšírenia parkovacích 

plôch na ulici Obrody, Humenskej, Tr. SNP 75, Mikovíniho 45 - 49 pre MČ Košice – 

Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa   

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za prenájom 1,- € za celú prenajatú výmeru  

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

hodný osobitného zreteľa 

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

 

K bodu č. 32   Predaj nebytového priestoru na ul. Komenského č. 39  pre  nájomcu  

Doman Servis s. r. o. 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 13 000,- € (NP bez pozemku a nákladov 378,24€/m
2
) 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

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

 



K bodu č. 33  Predaj nehnuteľnosti – stavby (časti bývalej plynovej kotolne)                           

na ul. Gerlachovská pre spoločnosť Línia KE, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa - aktualizácia 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 49 750,- € a uplatnenie si zmluvnej podmienky  

1/ zachovania prevádzky, resp. využitia priestorov -  táto povinnosť bude upravená 

zmluvne predkupným právom  formou vedľajšieho dojednania kúpnej zmluvy  

2/ práva spätnej kúpy podľa § 607 OZ 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

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

 

K bodu č. 34  Nájom hnuteľného majetku mesta Košice pre Organizáciu Košice – 

Turizmus 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za prenájom 187,- €
  
  

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

 

K bodu č. 35  Prenájom pozemku v k. ú. Myslava titulom výstavby prístupu                  

na stavenisko v súvislosti s novým bytovým domom Paseo GRUNTY 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  neodporúča: 

- cenu za prenájom 70,- €/rok
  
  

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

 

K bodu č. 36    Prenájom časti pozemku v k. ú. Grunt titulom výstavby prepojovacieho 

chodníka 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za prenájom 46,- €/rok
  
  

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

 

K bodu č. 37  Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemkov v k. ú. Severné Mesto                   

do vlastníctva mesta Košice 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odkúpenie 40,43 €/m
2
 t. zn. spolu 7 883,85 € 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 

K bodu č. 38 Odplatné nadobudnutie (kúpa) častí pozemkov  v  k. ú. Južné Mesto                

do vlastníctva mesta Košice 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odkúpenie 76,49 €/m
2
  t. zn. spolu 43 522,81 € 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 



K bodu č. 39   Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a CTR business center III.,  

a. s.  z  dôvodov hodných osobitného zreteľa formou zámeny bez finančného vyrovnania 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a CTR business center III., a. s. formou 

zámeny bez finančného vyrovnania 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa 

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

 

K bodu č. 40  Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemku v k. ú. Južné Mesto                    

do vlastníctva mesta Košice 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odkúpenie 35,91 €/m
2
 t. zn. spolu 27 327,51 € 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 

K bodu č. 41  Odplatné nadobudnutie (kúpa) časti pozemku  v  k. ú. Skladná                        

do vlastníctva mesta Košice 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odkúpenie 87,99 €/m
2
  t. zn. spolu 8 183,07 € 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 

K bodu č. 42   Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Jazero na základe obchodnej 

verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

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

 

K bodu č. 43   Prevod časti pozemku v  k. ú. Sokoľ na Ing. E. N. 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 1 320,- €  

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 

K bodu č. 44   Prevod pozemkov v  k. ú. Kostoľany nad Hornádom pre JUDr. V. V.,  

Ing. I. V. a N. V. v rovnakom podiele 1/3 k celku 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 14 500,- €  t. zn. 20,- €/m
2
 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 

 

 



 

K bodu č. 45   Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre O. J. 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 1 458,- € t. zn. 81,- €/m
2
 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach                  

za podmienky zriadenia vecného bremena strpieť šachtu s prípojkami pre vlastníka 

susedného pozemku 

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

 

K bodu č. 46  Priamy predaj pozemku a zriadenie vecného bremena práva prechodu 

a prejazdu cez pozemky v k. ú. Skladná pre M. R. 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

A./ -  cenu za odpredaj  23 532,- € t. zn. 111,- €/m
2 

za podmienky zriadenia vecného           

bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemky C KN parc. č. 1108/21 

a 1108/16 spolu o výmere 220 m
2
 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

 

B./  -    jednorazovú náhradu za zriedenie vecného bremena vo výške 1 800,- €  

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

 

K bodu č. 47   Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre J. M. z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa  

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 9 695,40 € t. zn. 49,72 €/m
2
 (jednotná cena za celú výmeru 

pozemkov) 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 

K bodu č. 48   Prevod pozemku v k. ú. Severné Mesto pre spoločnosť V – vital, s. r. o. 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 1 222,- € t. zn. 94,- €/m
2
  

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 

K bodu č. 49   Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné Mesto 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- prevod časti pozemku registra C KN parc. č. 7132/1 o výmere 85 m
2
 formou priameho 

predaja, 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

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

 

K bodu č. 50    Priamy prenájom pozemku na Staničnom námestí pre spoločnosť insula 

s. r. o.  za účelom umiestnenia „historického“ stánku 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 



- cenu za prenájom 630,-  €/rok za celú plochu t. zn. 105,- €/m
2
/rok 

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

 

 

 

      JUDr. Ing.  Otto Brixi, v. r.  

                             predseda komisie 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Drugdová  

                v. z. Ing. Juríková 

 

 

 

 


