
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

U z n e s e n i e 

z XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

zo dňa 13. júna 2016             číslo: 462 

 

 

Prenájom pozemkov v k. ú. Lorinčík z dôvodu hodného osobitného zreteľa titulom 

výstavby komunikácie – Sabinovská cesta I. etapa 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

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

predpisov a § 6 ods. 2 písm. b) Štatútu mesta Košice  

 

schvaľuje 

 

prenájom nehnuteľností pozemkov E KN parcela č. 250/3 v celej výmere, zastavané plochy 

a nádvoria (C KN parcela č. 302/1), E KN parcela č. 250/1 v celej výmere, zastavané plochy 

a nádvoria (C KN parcela č. 301/3), a časť parcely C KN č. 5063 o výmere 4 978 m
2
, k. ú. 

Lorinčík, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pre Mestskú časť Košice - Lorinčík, ako 

pozemkov na ktorých bude realizovaná stavba „Pozemná komunikácia, Sabinovská ulica, 

Košice – I. etapa“ 

 

názov nehnuteľnosti: pozemky parcela E KN č. 250/3, zastavané plochy a nádvoria (C KN 

parcela č. 302/1) v celej výmere, parcela E KN č. 250/1, zastavané 

plochy a nádvoria (C  KN č. 301/3) v  celej výmere, časť parcely C KN 

č. 5063 o výmere 4 978 m
2
, 

k. ú.: Lorinčík,  

účel: realizácia stavby „Pozemná komunikácia, Sabinovská ulica, Košice – I. etapa“,  

doba nájmu: neurčitá, 

cena za prenájom: 1,- €/rok za celý predmet nájmu. 

 

Prenájom predmetu nájmu je z dôvodu hodného osobitného zreteľa (§ 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb.), pretože budúci nájomca Mestská časť Košice – Lorinčík zrealizuje 

verejno-prospešnú stavbu „Pozemná komunikácia, Sabinovská ulica, Košice – I. etapa“ 

z vlastného rozpočtu (prípadne iných zdrojov) bez nároku na rozpočet mesta Košice a po 

kolaudácii stavby prevedie komunikáciu za 1,- € do vlastníctva mesta Košice. 

 

 

 

 

 MUDr. Richard Raši, PhD., MPH  

 primátor mesta Košice 

 Podpísal dňa: 17.06.2016 

  

Za správnosť: Ing. Pavol Lazúr 
 
  Mgr. Matej Čontofalský 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 


