
 

Majetková komisia  Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
 

Uznesenia zo zasadnutia Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach, konaného dňa 15.8.2016   

________________________________________________________________ 
Komisia po prerokovaní jednotlivých materiálov prijala uznesenia:  

 

 

K bodu č. 1  Podnájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti na ul. Československej 

armády č. 21 v Košiciach nachádzajúcej sa v katastrálnom území Letná v Košiciach                

pre Inštitút vzdelávania seniorov n. o. za 1,- € bez DPH/rok z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za prenájom 1,- €/rok  

Hlasovanie: za – 5, proti - 1, zdržali sa - 0 

 

K bodu č. 2  Podnájom nebytových priestorov v objekte OC na ul. Krčméryho 2-4 

v Košiciach nachádzajúcej sa v katastrálnom území Luník v Košiciach pre Mestskú časť 

Košice - Luník IX  za 1,- € bez DPH/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za prenájom 1,-  €/rok  

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

 

K bodu č. 3   Cenník K 13 – Košické kultúrne centrá 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- príspevkovej organizácii K 13 –Košické kultúrne centrá použiť pre krátkodobé nájmy 

Cenník v predloženom znení 

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

 

K bodu č. 4  Prenájom častí pozemkov  pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom 

revitalizácie detského ihriska na ul. Bukovecká za 1,- €/rok z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za prenájom 1,- €/rok  

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

 

K bodu č. 5  Prenájom časti pozemku pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom 

realizácie „Fit park ihriska“ na parc. č. 4438/1 v  k. ú. Jazero za 1,- €/rok z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za prenájom 1,- €/rok  

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

 

 



 

K bodu č. 6  Výstavba workoutových ihrísk a atletického oválu – konkrétna realizácia 

zámeru  
Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- konkrétnu realizáciu zámeru výstavby workoutových ihrísk a atletického oválu 

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

 

K bodu č. 7  Uzatvorenie zmluvy o dojednaní vzájomného vysporiadania vzťahov             

po vykonaní investície na rozšírenie a udržanie kapacít MŠ Jarná 4 a  MŠ Park 

Angelinum 7 v Košiciach medzi Mestom Košice a Mestskou časťou Košice – Staré Mesto 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- uzatvorenie zmluvy o dojednaní vzájomného vysporiadania vzťahov po vykonaní 

investície na rozšírenie a udržanie kapacít MŠ Jarná 4 a MŠ Park Angelinum 7                    

v Košiciach medzi Mestom Košice a Mestskou časťou Košice – Staré mesto,               

s  podstatnými náležitosťami podľa predloženého materiálu  

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach                           

z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

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

 

K bodu č. 8  Rozšírenie prenajatých nebytových priestorov v objekte zrušenej Základnej 

školy Charkovská 1, Košice pre nájomcu - Gymnázium sv. Edity Steinovej z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- priamy nájom a výšku nájmu 3,00 €/m
2
/rok a prevádzkové náklady 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v  Košiciach                    

z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

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

 

K bodu č. 9  Prenájom nebytových priestorov za nájomné z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v objekte zrušenej ZŠ Galaktická 9 v Košiciach pre nájomcu Súkromné centrum 

voľného času, Galaktická 9, Košice 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ : 

- prenájom nebytových priestorov na dobu neurčitú, za nájomné 3,- €/m²/rok                          

a prevádzkové náklady 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach                            

z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

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

 

K bodu č. 10 Rozšírenie prenajatých nebytových priestorov a pozemku v objekte 

zrušenej Základnej školy Galaktická 9, Košice pre nájomcu - občianske združenie 

TVOJA ŠANCA Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ : 

- výšku nájomného za nebytový priestor 3,- €/m²/rok a prevádzkové náklady                    

a  pozemok 1 €/rok 

 



 

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

hodných osobitného zreteľa 

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

 

K bodu č. 11 Prenájom nebytových priestorov za nájomné z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v objekte zrušenej MŠ Jegorovovo námestie č. 5 Košice pre nájomcu K13 – 

Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia, Kukučínova 2, Košice 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča : 

- znížené nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo výške 3,- € /m²/rok             

+ prevádzkové náklady za prenajaté nebytové  priestory vo výmere 220,08 m² 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach                    

z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

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

 

K bodu č. 12  Priamy prenájom majetku mesta pre spoločnosť HEST CO spol. s  r. o.          

za účelom umiestnenia reklamného pylónu 

Uznesenie: 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za prenájom 450,- €/rok za celý predmet nájmu 

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

 

K bodu č. 13  Prenájom pozemkov v  k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom            

za účelom realizácie stavby venčoviska a ihriska pre psov 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 –  6, proti - 0, zdržali sa – 0 

 

K bodu č. 14  Prenájom pozemku registra C KN časť parc. č. 3661/1 v  k. ú. Furča          

pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest v lokalite 

Kalinovská ul. 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 –  6, proti - 0, zdržali sa – 0 

 

K bodu č. 15   Prenájom pozemkov registra C KN častí parc. č. 3072 a 3073 v k. ú. Furča 

pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest v lokalite 

Fábryho ul. 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 –  6, proti - 0, zdržali sa – 0 

 

K bodu č. 16 Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre Ing. D. B. – PUMPS 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za odpredaj  3 751,- € t. zn. 31,- €/m
2
 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

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

 

K bodu č. 17   Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa v rámci stavby „Dostavba chodníka 

pozdĺž komunikácie vetvy „E“ – Novobanská ulica“ pre MČ Košice – Západ 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 –  6, proti - 0, zdržali sa – 0 

 

K bodu č. 18   Prenájom časti pozemku z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre MČ 

Košice – Juh za účelom realizácie stavby „Parkovisko Mudroňova ul., Košice“ 

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 –  6, proti - 0, zdržali sa – 0 

 

K bodu č. 19 Prenájom časti pozemku z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre MČ 

Košice – Juh za účelom realizácie stavby „Parkovisko Užhorodská ul., Košice“ 

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 –  6, proti - 0, zdržali sa – 0 

 

K bodu č. 20  Prenájom časti pozemku pre MČ Košice – Juh za účelom realizácie stavby 

„Parkovisko Parčík J. Psotku, Košice“ a zariadenie kontajneroviska 

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 –  6, proti - 0, zdržali sa – 0 

 



K bodu č. 21   Úprava nájomnej zmluvy – rozšírenie predmetu nájmu v  k. ú. Južné 

mesto  pre  Košickú futbalovú arénu  a. s.  za  účelom výstavby futbalového štadióna 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

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

nájmu 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

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

 

K bodu č. 22  Priamy prenájom pozemkov pre eMeM, spol. s r. o. za účelom realizácie 

prepojovacieho chodníka, schodov a verejného osvetlenia 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za prenájom 3 795,- €/rok za celý predmet nájmu t. zn. 6,17 €/m
2
/rok 

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

 

K bodu č. 23  Priamy prenájom nehnuteľností na ul. Robotnícka č. 35 v k. ú. Terasa        

za účelom majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľností 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za prenájom 1 700,- €/rok za celý predmet nájmu 

- finančná náhrada za bezdôvodné obohatenie vo výške 3 400,- € 

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

 

K bodu č. 24 Priamy prenájom pozemku v  k. ú. Terasa za účelom dostavby 

predsadených loggií na ul. Uherová č. 6 v Košiciach 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za prenájom 291,- €/rok za celý predmet nájmu 

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

 

K bodu č. 25   Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod existujúcim „historickým“ 

stánkom pri Urbanovej veži na Hlavnej ul. vo vlastníctve  B. H. – AMB 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za prenájom 948,- €/rok za celý predmet nájmu t. zn. 158,- €/m
2
/rok 

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

 

K bodu č. 26  Olympijský pamätník – nájom pozemku 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 –  6, proti - 0, zdržali sa – 0 

 

K bodu č. 27 Umiestnenie sochy kniežaťa Rastislava na Rastislavovu ul. – nájom 

z dôvodov hodných osobitného zretľa 

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 –  6, proti - 0, zdržali sa – 0 

 

K bodu č. 28 Prevod časti pozemku v k. ú. Košické Hámre na M. N. 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 3 850,- € t. zn. 11,- €/m
2
 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

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

 

K bodu č. 29 Odplatný prevod stavby – parkovacie plochy na Laboreckej ul.                  

v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice za kúpnu 

cenu 1,- € 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 1,- €  

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 

K bodu č. 30 Odplatný prevod stavby – parkovacie plochy na Lesníckej ul. v Košiciach                         

vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- € 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 1,- €  

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 

K bodu č. 31 Odplatný prevod zrekonštruovaného detského ihriska na Krosnianskej ul. 

od 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 –  6, proti - 0, zdržali sa – 0 

 

K bodu č. 32 Prevod časti pozemku registra C KN parc. č. 3823 v k. ú. Nové Ťahanovce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 84 392,- € t. zn. 77 €/m
2
 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

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

 

K bodu č. 33 Prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Čermeľ pre Ing. J. P. z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 



- cenu za odpredaj 2 301,- € t. zn. 13,- €/m
2
 

- finančnú náhradu za bezdôvodné obohatenie vo výške nájomného za dva roky spätne 

419,50 € 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 

K bodu č. 34 Prevod nehnuteľnosti – pozemku pod stavbou v k. ú. Terasa                             

pre Mgr. R. L. 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 639,- € t. zn. 71,- €/m
2
 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 

K bodu č. 35 Ponuka spoluvlastníckeho podielu pozemkov  v  k. ú. Jazero – predkupné 

právo 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  neodporúča: 

- uplatniť si predkupné právo k ¼ - ine parcely č. 323/175 v k. ú. Jazero za cenu 

33 351,17 € od spoluvlastníka R. R. 

Hlasovanie: za –  5, proti - 0, zdržali sa – 1 

 

K bodu č. 36 Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie 

inžinierskych sietí (vodovod a kanalizácia) na ul. Kuzmányho v Košiciach                            

za 194 425,- €, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice  

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

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

vlastníckych práv 

- jednorazovú finančnú náhradu vo výške 194 425,- € 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

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

 

K bodu č. 37 Zámena cestnej komunikácie a  dažďovej kanalizácie na Suchodolinskej 

ulici vo vlastníctve VVS, a. s.  za  časť „Kanalizácie Šebastovce“ 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- zámenu cestnej komunikácie a dažďovej kanalizácie na Suchodolinskej ulici za časť 

„Kanalizácie Šebastovce“ 

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

hodného osobitného zreteľa  

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

 

K bodu č. 38 Nakladanie s majetkom mesta Košice – prevod pozemku v k. ú. Terasa            

pre A. K. 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj  1 279,- €  t. zn. 79,93 €/m
2
 

- cenu za prenájom 10% z ceny podľa ZP vo výške 113,- €/rok t. zn. 7,06 €/m
2
/rok, 

v prípade, ak nedôjde k odpredaju pozemku 



- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

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

 

K bodu č. 39  Nakladanie s majetkom mesta Košice – prevod pozemku v k. ú. Južné 

mesto pre MVDr. J. K. 

 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj  1 542,- €  t. zn. 81,15 €/m
2
 

- cenu za prenájom 10% z ceny podľa ZP vo výške 139,50 €/rok  t. zn. 7,34 €/m
2
/rok, 

v prípade, ak nedôjde k odpredaju pozemku 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

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

 

K bodu č. 40 Nakladanie s majetkom mesta Košice – prevod pozemkov v k. ú. Južné 

mesto pre  manželov H.,  p. J.,   p. M.,   manželov B.  a  p. B. 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj  1 440,- €, 1 440,- €, 1 440,- €, 1 600,- €, 1 360,- €   t. zn. 80,- €/m
2
 

- cenu za prenájom 10% z ceny podľa ZP vo výške 141,- €/rok t. zn. 7,83 €/m
2
/rok, 

v prípade, ak nedôjde k odpredaju pozemku 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

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

 

K bodu č. 41 Prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. M. K. a J. K.         

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 5 980,- €  t. zn. 52,- €/m
2
 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 

K bodu č. 42 Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- prevod časti pozemku C KN parc. č. 510/4 (novovytvorenej parc. č. 510/677) 

o výmere cca 13 m
2
 (v predĺžení hranice parc. č. 624/3) formou priameho predaja 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

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

 

K bodu č. 43 Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Košická Nová 

Ves 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- materiál - určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku so zriadením vecného 

bremena práva prechodu a prejazdu predložiť na schválenie do Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach 

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

 

 



 

K bodu č. 44 Prevod pozemku v  k. ú. Nižný Klátov pre manželov P. a M. B. z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 1 640,- €  t. zn. 41,- €/m
2
 

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

hodného osobitného zreteľa  

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

 

K bodu č. 45 Prevod časti pozemku v k. ú. Severné mesto pre GALLA centrum s. r. o. 

pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 74 560,- € t. zn. 80,- €/m
2
 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 

K bodu č. 46  Prevod  pozemku  pod  časťou  komunikácie  v  k. ú. Južné mesto pre spol. 

Palm Corp s. r. o. 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 12 663,- € t. zn. 63,- €/m
2
 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 

K bodu č. 47 Prevod časti pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves na Mestskú časť Košice – 

Košická Nová Ves z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 4 800,- € t. zn. 10 % zo všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 

stanovenej podľa ZP s pripočítaním nákladov spojených s prevodom 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

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

 

K bodu č. 48 Prevod časti pozemkov v k. ú. Južné mesto na Moris Slovakia s. r. o. 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 43 834,- € t. zn. 101,- €/m
2
 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

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

 

K bodu č. 49  Odňatie časti pozemku parc. reg. C KN č. 4745/2 zo správy MČ Košice – 

Luník IX a následný dlhodobý prenájom pozemkov pre MČ Košice – Luník IX                   

za účelom investičnej akcie – výstavby bytov a nového centra samosprávy za 1,- €/rok 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- výšku nájmu 1,- €/rok za celý predmet nájmu 



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

hodných osobitného zreteľa 

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

 

K bodu č. 50 Prevod pozemkov v  k. ú. Stredné mesto pre spoločnosť Podnikateľské 

centrum Popradská Košice, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 13 965,- €  t. zn. 95,- €/m
2
 

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

hodného osobitného zreteľa  

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

 

K bodu č. 51 Prevod pozemkov v  k. ú. Severné mesto pre spoločnosť MM Invest Košice, 

s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa – žiadosť o prehodnotenie kúpnej ceny 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 52 052,- €  t. zn. 91,- €/m
2
 

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

hodného osobitného zreteľa  

Hlasovanie: za –  5, proti - 0, zdržali sa – 1 

 

K bodu č. 52 Zámena časti pozemkov v  k. ú. Letná medzi mestom Košice a spol. VSH 

development, a. s.  z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- zámenu časti pozemkov v  k. ú. Letná medzi mestom Košice a spol. VSH development,           

a. s. bez finančného vyrovnania 

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

hodného osobitného zreteľa  

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

 

K bodu č. 53 Prevod pozemku v  k. ú. Severné mesto pre MUDr. K. Č. rod. M. z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 6 432,- €  t. zn. 67,- €/m
2
 

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

hodného osobitného zreteľa  

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

 

K bodu č. 54 Prevod pozemku v  k. ú. Severné mesto pre P. B. a manželku Š. rod. Š.   

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za odpredaj 603,- €  t. zn. 67,- €/m
2
 

- cenu za prenájom 10% z ceny podľa ZP vo výške 45,18 €/rok t. zn. 5,02 €/m
2
/rok, 

v prípade, ak nedôjde k odpredaju pozemku 

- materiál predložiť na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

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

 



K bodu č. 55 Prenájom pozemkov časti parciel, k. ú. Skladná, Južné mesto z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa pre žiadateľa obchodnú spoločnosť SAFRAN Slovakia, a. s.  

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- cenu za prenájom 1,- €/rok  

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

hodných  osobitného zreteľa 

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

 

K bodu č. 56 Zámena časti pozemkov v  k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice 

a P. J.  - opätovné predloženie 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ  odporúča: 

- zámenu časti pozemkov v  k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a Petrom 

Jonášom s finančným vyrovnaním 200,- € v prospech mesta Košice 

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

hodného osobitného zreteľa  

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

 

 

 

 

      JUDr. Ing.  Otto Brixi, v. r.  

                             predseda komisie 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Drugdová v. z. Ing. Juríková 

 

 

 

 


