
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

U z n e s e n i e 

z XIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

zo dňa 12. decembra 2016               číslo: 606 

 

Zverenie nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku mesta Košice  

do správy ZŠ Bernolákova 16, Košice 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach  

podľa § 6 ods. 2 písm. b) Štatútu mesta Košice 

schvaľuje 

zverenie: 

a) nehnuteľného majetku mesta Košice: 

 pozemok parcela č. 290 vo výmere 4370 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

v obstarávacej cene 2 141,30 Eur, evidovaný ako parcela reg. „C“, 

 pozemok parcela č. 291/1 vo výmere 737 m², druh pozemku ostatné plochy, v obstarávacej 

cene 361,13 Eur, evidovaný ako parcela reg. „C“, 

 pozemok parcela č. 291/2 vo výmere 258 m², druh pozemku ostatné plochy, v obstarávacej 

cene 126,42 Eur, evidovaný ako parcela reg. „C“, 

 pozemok parcela č. 291/4 vo výmere 200 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

v obstarávacej cene 98,00 Eur, evidovaný ako parcela reg. „C“, 

 pozemok parcela č. 293 vo výmere 336 m², druh pozemku ostatné plochy, v obstarávacej 

cene 164,64 Eur, evidovaný ako parcela reg. „C“, 

 pozemok parcela č. 294 vo výmere 1600 m², druh pozemku ostatné plochy, v obstarávacej 

cene 784 Eur, evidovaný ako parcela reg. „C“, 

 stavba súp. č. 13 na parcele č. 290, druh stavby – iná budova, v obstarávacej cene  

165 812,10 Eur, 

ktorý sa nachádza v katastrálnom území Poľov, obec: Košice – Poľov, okres: Košice II, 

evidovaný Okresným úradom, katastrálnym odborom v Košiciach na LV č. 451 a 

b) hnuteľného majetku mesta Košice: 

 drobný hmotný majetok v obstarávacej cene 23 256,63 Eur 

 investičný hnuteľný majetok v obstarávacej cene 2 908,16 Eur, 

do správy Základnej škole Bernolákova 16, Košice. Predmet správy sa zveruje dňom 

účinnosti zmluvy o zverení majetku mesta do správy na dobu neurčitú za účelom správy, 

údržby a na plnenie úloh podľa zriaďovacej listiny. 

 

 

 

 MUDr. Richard Raši, PhD., MPH  

 primátor mesta Košice 

 Podpísal dňa: 19.12.2016 

  

 

Za správnosť: Ing. Pavol Lazúr 

  Mgr. Matej Čontofalský 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 


