
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

U z n e s e n i e 

z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 20. - 21. februára 2020   číslo: 365 

 

 

Prevod nebytových priestorov – garáží na ul. Železiarenská č. 40 a 44  

v k. ú. Šaca formou dobrovoľnej dražby 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 9a ods. 1 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov  

 

schvaľuje 

 

prevod nehnuteľností, 4 nebytových priestorov – garáží v bytovom dome na ul. Železiarenská 

č. 40, 42, 44, súp. č. 486, nachádzajúceho sa na pozemku, parcele zapísanej v registri C - KN 

č. 945, zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Šaca, nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva 

č. 1728 formou  dobrovoľnej dražby jednotlivo, a to:  

 

1. nebytový priestor č. 1 (garáž) s výmerou 17,33 m² nachádzajúci sa na prízemí bytového 

domu na ul. Železiarenská č. 40, súp. č. 486, postaveného na parc. registra KN - C č. 945 

zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Šaca, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných 

častiach, zariadeniach domu a pozemku zapísanom v liste vlastníctva domu č. 1728 

vo veľkosti 106/10000 prislúchajúceho k priestoru č. 1 za minimálnu kúpnu cenu  

4 900,- Eur,  

 

2. nebytový priestor č. 2 (garáž) s výmerou 18,67 m² nachádzajúci sa na prízemí bytového 

domu na ul. Železiarenská č. 40, súp. č. 486, postaveného na parc. registra KN - C č. 945 

zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Šaca, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných 

častiach, zariadeniach domu a pozemku zapísanom v liste vlastníctva domu č. 1728 

vo veľkosti 114/10000 prislúchajúceho k priestoru č. 2 za minimálnu kúpnu cenu  

5 250,- Eur,  

 

3. nebytový priestor č. 3 (garáž) s výmerou 17,63 m² nachádzajúci sa na prízemí bytového 

domu na ul. Železiarenská č. 44, súp. č. 486, postaveného na parc. registra KN - C č. 945 

zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Šaca, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných 

častiach, zariadeniach domu a pozemku zapísanom v liste vlastníctva domu č. 1728 

vo veľkosti 106/10000 prislúchajúceho k priestoru č. 3 za minimálnu kúpnu cenu  

3 600,- Eur,  

 

4. nebytový priestor č. 4 (garáž) s výmerou 18,37 m² nachádzajúci sa na prízemí bytového 

domu na ul. Železiarenská č. 44, súp. č. 486, postaveného na parc. registra KN - C č. 945 

zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Šaca, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných  
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častiach, zariadeniach domu a pozemku zapísanom v liste vlastníctva domu č. 1728 

vo veľkosti 114/10000 prislúchajúceho k priestoru č. 4 za minimálnu kúpnu cenu  

3 750,- Eur. 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Jaroslav Polaček 

  primátor mesta Košice 

  Podpísal dňa: 28.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop 
 
 Mgr. Matej Čontofalský 

 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 


