
Majetková komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

 

Uznesenia zo zasadnutia Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach konaného dňa 06.06.2022 

 

 

 

K bodu č. 1:  Úvod  

 

Zasadnutie  Majetkovej komisie MZ v Košiciach viedol Mgr. Dominik Karaffa, predseda 

komisie, ktorý oboznámil prítomných s programom rokovania. 

 

 

Z programu rokovania bol vyradený:  

bod č. 17 Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Južné Mesto, Severné Mesto, 

Terasa a Nižná Úvrať formou zámeny medzi mestom Košice a Košickým 

samosprávnym krajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

Ako bod č. 17 bol zaradený materiál:  

Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou zámeny v k. ú. Huštáky medzi mestom 

Košice a Stavebným bytovým družstvom I. Košice z dôvodu hodného osobitého zreteľa 

– informácia. 

 

 

Uznesenie: 

 

Majetková komisia MZ v Košiciach schválila upravený program rokovania. 

 

Prítomní:  5 

Hlasovanie:  za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

 

 K bodu č. 2:  Prerokovanie materiálov 

 

 

1. Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu 

Ťahanovská záhrada o. z., Ťahanovská 74, Košice 

 

Uznesenie:  

 

 Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- prerušiť rokovanie o tomto bode,  

- doplniť materiál o informáciu ohľadom technického stavu objektu.   

 

Prítomní:  8 

Hlasovanie:  za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 
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2. Odsúhlasenie návrhu Zmluvy o poskytovaní činností a služieb – Komplexná správa 

objektu Magistrátu mesta Košice a Nájomnej zmluvy (na odovzdávaciu stanicu tepla                    

č. 11300 a transformátorovú stanicu TS č. 9416) v objekte Magistrátu mesta Košice, 

Tr. SNP 48/A, Košice 

 

Uznesenie:  

 

 Majetková komisia MZ v Košiciach: 

- berie na vedomie predložený materiál. 

 

Prítomní:  8 

Hlasovanie:  za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

 

3. Riešenie havarijného stavu objektu – Meštiansky dom Kováčska 34          

 

Uznesenie:  

 

 Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- správcovi a vlastníkovi objektu, aby v termíne do 9/2022 zahájil rokovanie 

o zrušení nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú 10 rokov. 

 

Prítomní:  8 

Hlasovanie:  za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

 

4. Predaj pozemkov pod stavbou a priľahlých pozemkov v k. ú. Severné Mesto                         

pre Ing. J. J. a Ing. M. J. – opätovné predloženie           

 
Uznesenie:  

 

 Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- prenájom časti pozemkov C KN par. č. 8354/14 a E KN parc. č. 11 288/501                           

v k. ú. Severné Mesto podľa predloženého materiálu, 

- nájomné vo výške 286 €/rok, 

- prevod pozemkov podľa predloženého materiálu, 

- kúpnu cenu vo výške 25 000 € a finančnú náhradu 1 704 € za užívanie pozemku 

bez právneho titulu za dva roky spätne, 

- Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál prerokovať 

a schváliť.  

 

Prítomní:  8 

Hlasovanie:  za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1 
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5. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v areáli Športového ihriska v Košickej 

Novej Vsi kúpou do vlastníctva mesta Košice 

 
Uznesenie:  

 

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- postupovať podľa navrhovaného riešenia,  

- Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál prerokovať a schváliť. 

 

Prítomní:  8 

Hlasovanie:  za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

6. Prenájom časti pozemku pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie stavby 

„Parkovisko na Sokolovskej ulici“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 

 

Uznesenie:  

 

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu neurčitú podľa predloženého materiálu,  

- nájomné vo výške 1,- €/rok za celú prenajatú plochu z dôvodu hodného osobitného  

zreteľa,  

- Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál prerokovať a schváliť. 

 

Prítomní:  7 

Hlasovanie:  za – 6, proti – 0, zdržal sa – 1 

 

 

7. Prenájom časti pozemku pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie stavby 

„Parkovisko na ulici Slobody“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa         

 

Uznesenie:  

                                               

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu neurčitú podľa predloženého materiálu,  

- nájomné vo výške 1,- €/rok za celú prenajatú plochu z dôvodu hodného osobitného  

zreteľa,  

- Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál prerokovať a schváliť. 

 

Prítomní:  7 

Hlasovanie:  za – 6, proti – 0, zdržal sa – 1 

 

 

8. Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom realizácie stavby: „Arméria 

infraštruktúra“ pre J.M.T.V. Družstvo z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

 

Uznesenie:  

                                                

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 
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- prenájom pozemkov podľa predloženého materiálu  z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa,  

- nájomné vo výške 36 936 €/rok za celú prenajatú plochu, 

- Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál prerokovať a schváliť. 

 

Prítomní:  7 

Hlasovanie:  za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

9. Nájom pozemkov v k. ú. Šaca za účelom výstavby dopravnej infraštruktúry v rámci 

stavby „Konopné – infraštruktúra“ pre J.M.T.V. development s.r.o. z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa           

 

Uznesenie:  

 

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- prenájom pozemkov podľa predloženého materiálu z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa,  

- nájomné vo výške 9 350 €/rok za celú prenajatú plochu, 

- Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál prerokovať 

a schváliť. 

 

Prítomní: 7 

Hlasovanie:  za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

10. Nájom pozemku vo vlastníctve Rímskokatolíckej farnosti sv. Petra a Pavla, Košice – 

Kavečany pre ZOO Košice za účelom realizácie stavieb v areáli ZOO          

 

Uznesenie:  

 

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v areáli Zoologickej záhrady Košice 

riešiť komplexne a uzatvoriť nájomnú zmluvu s vlastníkom pozemkov, 

- nájomné vo výške 1 €/rok. 

 

Prítomní:  7 

Hlasovanie:  za – 6, proti – 0, zdržal sa – 1 

 

 

11. Priamy prenájom pozemku pod vjazdom k prístupovej komunikácii k trom 

rodinným domom v k. ú. Kavečany pre spoluvlastníkov komunikácie            

 

Uznesenie:  

 

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- priamy prenájom pozemku podľa predloženého materiálu, 

-  nájomné vo výške 150 €/rok za celú plochu. 

 

Prítomní:  7 
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Hlasovanie:  za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

12. Priamy prenájom pozemku v k. ú. Severné Mesto pre J. B. a manželku Z. B.           

 
Uznesenie:  

 

Majetková komisia MZ v Košiciach: 

- neodporúča ani prenájom, ani prevod uvedeného pozemku, 

- odporúča vymáhať náhradu za užívanie pozemku bez právneho titulu vo výške 

294 € za dva roky spätne. 

 

Prítomní:  7 

Hlasovanie:  za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

13. Priamy prenájom pozemkov v užívaní bez právneho titulu v k. ú. Severné Mesto                  

na ulici Lomnická – K. A. a manž. A. r. B.               

 

Uznesenie:  

 

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- priamy prenájom pozemku podľa predloženého materiálu, 

- nájomné vo výške 127 €/rok za celý predmet nájmu a finančnú náhradu 254 €         

za užívanie pozemku bez zmluvného vzťahu vo výške nájomného za dva roky 

spätne. 

 

Prítomní:  7 

Hlasovanie:  za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

14. Priamy prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 8329/1 k. ú. Severné Mesto 

pre spoločnosť MECOM spol. s r. o. za účelom realizácie rekonštrukcie a rozšírenia 

existujúceho vjazdu a chodníka   

 

Uznesenie:  

 

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- priamy prenájom časti pozemku podľa predloženého materiálu,  

- nájomné vo výške 709 €/rok za celý predmet nájmu. 

 

Prítomní:  7 

Hlasovanie:  za – 6, proti – 0, zdržal sa – 1 

 

 

15. Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena práva stavby v k. ú. Južné Mesto          

  

Uznesenie:  

 

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 
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- náhradu za zriadenie vecného bremena vo výške 2315 €. 

 

Prítomní:  7 

Hlasovanie:  za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

 

 

16. Uzavretie zmluvy o vecnom bremene práva uloženia IS – vodovod a kanalizácia – 

„Košická futbalová aréna“ v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 

a. s.  

 

Uznesenie:  

 

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- uzavretie zmluvy o vecnom bremene práva uloženia IS – vodovod a kanalizácia -                    

na pozemkoch v k. ú. Južné Mesto podľa predloženého materiálu,  

- náhradu za zriadenie vecného bremena stanovenú znaleckým posudkom. 

 

Prítomní:  7 

Hlasovanie:  za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

 

17. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Južné Mesto, Severné Mesto, Terasa 

a Nižná Úvrať formou zámeny medzi mestom Košice a Košickým samosprávnym 

krajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Tento bod bol vyradený z programu rokovania.  

 

 

 

17. Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou zámeny v k. ú. Huštáky medzi mestom 

Košice a Stavebným bytovým družstvom I. Košice z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa – informácia 

 

Uznesenie: 

 

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- určenie spôsobu prevodu pozemkov formou zámeny podľa predloženého 

materiálu, 

- Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál prerokovať a schváliť.  

 

Prítomní:  8 

Hlasovanie:  za – 7, proti – 1, zdržal sa – 0 
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K bodu č. 3:  Rôzne 

 

 

Zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Južné Mesto za pozemok                    

vo vlastníctve spoločnosti PEKNÁ REZIDENCIA, s.r.o. v k. ú. Nižná Úvrať 

s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa     

 

Uznesenie: 

 

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča: 

- určenie spôsobu prevodu pozemkov formou zámeny podľa predloženého 

materiálu, 

- Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál prerokovať a schváliť. 

 

Prítomní:  6 

Hlasovanie:  za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mgr. Dominik Karaffa 

                              predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lýdia Juríková 

            sekretár komisie  


