
 

Majetková komisia  Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
 

Uznesenia zo zasadnutia Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach, konaného dňa 13.2.2017 

________________________________________________________________ 

 
Komisia po prerokovaní jednotlivých materiálov prijala uznesenia: 

 

 

K bodu č.1 Prenájom lesných investičných a neinvestičných ciest – odsúhlasenie doby 

nájmu pre Mestské lesy Košice a.s.   

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- Prenájom pozemkov na dobu určitú do 31.12.20206 

- materiál predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach  

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

 

 

K bodu č. 2 Prenájom pozemkov v k.ú. Južné mesto na dobu určitú pre CASSOSPORT 

s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa - doplnenie 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

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

- doba nájmu: doba určitá 30 rokov 

- materiál predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach ako dôvod 

hodný osobitného zreteľa 

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

 

 

K bodu č. 3 Zámena nehnuteľností v k.ú. Terasa vo vlastníctve Slovenskej republiky za 

nehnuteľnosti v k.ú. Furča a k.ú. Grunt vo vlastníctve mesta Košice s finančným 

vyrovnaním v prospech Slovenskej republiky z dôvodov hodných osobitného zreteľa - 

doplnenie 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- zámenu pozemkov medzi Mestom Košice a Slovenskou republikou  

- materiál predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach  

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

 

 

K bodu č. 4 Priamy prenájom pozemku v k.ú. Terasa za účelom prístavby predsedených 

loggií pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Kžmarskej č. 42 

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- cenu za prenájom 280,- €/rok za celý predmet nájmu  

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

 

 

 



K bodu č. 5 Udelenie súhlasu pre nájomcu  p. Ivančovú – I – JAMI k prenájmu tretím 

osobám  

Uznesenie 

Majetková komisia MZ odporúča: 

- Udelenie súhlasu k prenájmu tretím osobám a maximálna výška podnájmu bude 3,005 

€/m
2
.  

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

 

 

 

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

 

 

      JUDr. Ing.  Otto Brixi 

                             predseda komisie 

 

 

 

Zapísal: Ing. Drugdová 


