
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
 

U z n e s e n i e
 

z XI. rokovania  Mestského  zastupiteľstva  v  Košiciach,  zo dňa
24. a 25. júna 2004                                                        číslo: 462

 
Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy škôl

a školských zariadení
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 písm. l) Štatútu mesta Košice
 
s c h v a ľ u j e
 
1. Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy škôl  a školských
zariadení a to:
 
ZŠ Požiarnická 3, a to: budovy súpisné číslo 1497 na parcele číslo 3109/17 o výmere 3674
m², parcely číslo 3109/8 o výmere 4860 m², 3109/9 o výmere 70 m², 3109/10
o výmere 461 m², 3109/11 o výmere 126 m², 3109/12 o výmere 175 m², 3109/13
o výmere 72 m², 3109/14 o výmere 2402 m², 3109/15 o výmere 12 m², 3109/16
o výmere 93 m², 3109/17 o výmere 3674 m², 3109/18 o výmere 552 m², 3109/19
o výmere 1257 m², 3109/20 o výmere 147 m², 3109/21 o výmere 1607 m², 3109/22
o výmere 3760 m², 3109/23 o výmere 214 m², 3109/24 o výmere 96 m², 3109/25
o výmere 443 m², 3109/26 o výmere 619 m², 3109/27 o výmere 189 m², 3109/28
o výmere 43 m², 3109/29 o výmere 116 m², 3109/30 o výmere 1072 m², 3109/31
o výmere 832 m², 3109/32 o výmere 901 m², 3109/33 o výmere 222 m², 3109/34
o výmere 30 m², 3109/35 o výmere 294 m², 3109/36 o výmere 504 m², 3109/37
o výmere 109 m², 3109/38 o výmere 165 m², 3109/39 o výmere 756 m² zapísané na LV
13344, katastrálne územie Južné mesto. Účtovná hodnota 20 612 607 Sk.
 
ZŠ Bukovecká 17, a to: budovy súpisné číslo 1370 na parcele číslo 3963 a 3964, parcela
č.3963 o výmere 15 289 m², parcela č.3964 o výmere 218 m², parcela č.3965 o výmere 1207
m², zapísané na LV 13346, katastrálne územie Jazero. Účtovná hodnota 16 886 322 Sk.
 
ZŠ Staničná 13, a to: budovy súpisné číslo 1901 na parcele číslo 2796/1, parcela 2795/1 o
výmere 2649 m², parcela 2796/1 o výmere 8313, parcela 2796/3 o výmere 52 m², zapísané
na LV 13343, katastrálne územie Južné mesto. Účtovná hodnota 9 807 237,60 Sk.
  
ZŠ Gemerská 2, a to: budovy súpisné číslo 734 na parcele číslo 2071, parcela č.2071 o
výmere 7033 m², parcela č.2072 o výmere 3250 m², parcela č.2073/1 o výmere 28 m²,
zapísané na LV 13306, katastrálne územie Južné mesto. Účtovná hodnota 14 968 359,17 Sk.

 
ZŠ L. Novomeského 2, a to: budovy súpisné číslo 1223 na parcele číslo 3808/1, parcela



č.3805/19 o výmere 3580 m², parcela č.3805/20 o výmere 1739 m², parcela č.3808/1 o
výmere 4514 m², parcela 3808/2 o výmere 738 m², parcela č.3808/3  o výmere 565 m², 
parcela č. 3808/4 o výmere 726 m², parcela č. 3808/6  o výmere 165 m², parcela č.3808/7 o
výmere 160 m², parcela 3808/10 o výmere 382 m², parcela č.3808/11 o výmere 2137 m²,
parcela č.3808/13 o výmere 364 m², parcela 3808/14 o výmere 692 m², parcela 3808/15 o
výmere 658 m², parcela 3808/16 o výmere 3801 m²5, parcela č.3809/5 o výmere 1153 m²,
zapísané na LV 15552, katastrálne územie Huštáky. Účtovná hodnota 20 183 900 Sk.
 
ZŠ Trebišovská 10,  a to: budovy súpisné číslo 369 na parcele 1253, parcela č.1253 o
výmere 6246 m², parcela č.1254 o výmere 3867 m², parcela 1255 o výmere 22982 m²,
zapísané na LV 15649, katastrálne územie Terasa. Účtovná hodnota 12 559 064,71 Sk.
 
ZŠ Jenisejská 22, a to: budovy súpisné číslo 410 na parcele 4260/1, parcela č.4259 o
výmere 215 m², parcela č.4260/1 o výmere 4410 m², parcela č.4260/2 o výmere 14037 m²,
parcela č.4429/11 o výmere 116 m², zapísané na LV 13348, katastrálne územie Jazero.
Účtovná hodnota 15 899 058 Sk.
 
ZŠ Užhorodská 39, a to: budovy súpisné číslo 1040 na parcele číslo 3755/2, parcela č.
3755/1 o výmere 12297 m², parcela č. 3755/2 o výmere 5868 m², parcela č. 3755/4 o výmere
54  m²,  zapísané  na  LV  13345,  katastrálne  územie  Južné  mesto.  Účtovná  hodnota
18 028 810,- Sk.
 
ZUŠ Irkutská 1, a to: budovy súpisné číslo 1398 na parcele číslo 4119, parcela č. 4119 o
výmere  5489  m²,  zapísané  na  LV  13758,  katastrálne  územie  Jazero.  Účtovná  hodnota
3 629 787,87,- Sk.
 
MŠ Žiacka 18, a to: budovy súpisné číslo 589 na parcele 719, parcela č. 719 o výmere 1400
m²,  parcela  č.  720 o  výmere  1138 m²,  zapísané LV 4757,  katastrálne  územie  Krásna.
Účtovná hodnota 816 397,- Sk.
 
MŠ Turgenevova 7, a to: budovy súpisné číslo 1707 na parcele číslo 733/146, parcela č.
733/145 o výmere 497 m², parcela č. 733/146 o výmere 795 m², parcela č. 733/147 o výmere
1763 m², parcela č. 733/149 o výmere 12 m², parcela č. 733/150 o výmere 21 m², zapísané
na LV 13754, katastrálne územie Južné mesto. Účtovná hodnota 3 290 080,- Sk.
  
MŠ Smetanova 11,  a  to:  budovy súpisné číslo 519 na parcele 1714,  parcela č.  1714
o výmere 2760 m², zapísané na LV 10194, katastrálne územie Južné mesto. Účtovná hodnota
2 876 432,18,- Sk.
 
MŠ Dneperská 8,  a  to:  budovy  súpisné  číslo  2238  na  parcele  4173,  parcela  č.4173
o výmere 8396 m², zapísané na LV 13755, katastrálne územie Jazero. Účtovná hodnota
5 439 555,07 Sk.

 
 
2. Predmet správy sa zveruje dňom účinnosti zmluvy o zverení do správy na dobu  neurčitú
za  účelom    správy,   údržby   a jeho   využitia  v súlade  s platnou   stavebnou  a 
 projektovou   dokumentáciou, na plnenie úloh podľa zriaďovacej listiny.



JUDr. Zdenko Trebuľa
primátor mesta Košice
Podpísal dňa :29.06.2004

Za správnosť : Ing. Ondrej Bernát
JUDr. Melánia Kolesárová

Zapisovateľka : Mária Lapšanská


