
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: 620 

 

Odňatie nehnuteľností zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP a zverenie do správy 

príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá  

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach  

podľa § 6 a 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

a § 29 ods. 1 písm. l) Štatútu mesta Košice 

 

schvaľuje 

 

a) odňatie zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP pozemkov registra C KN v k .ú. Grunt: 

1. parcela č. 3755/684, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 87 m²,  

2. časť parcely č. 3755/75, ostatné plochy o výmere 106 m,² 

3. parcela č. 3755/810, ostatná plocha o výmere 223 m², 

4. časť parcely č. 3755/683 o výmere 460 m², 

zapísaných na LV č. 965 v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Košice, 

katastrálnym odborom pre katastrálne územie Grunt, 

b) zverenie do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá, Kukučínova 

2, Košice, IČO: 42323975 pozemkov registra C KN v k. ú. Grunt: 

1. parcela č. 3755/825, ostatné plochy vo výmere 106 m² (novovytvorená z parcely  

č. 3755/75), 

2. parcela č. 3755/684, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 87 m²,  

3. parcela č. 3755/824, ostatná plocha o výmere 730 m² (novovytvorená z parcely  

č. 3755/683, vrátane zaniknutej parcely č. 3755/810),  

a to v zmysle geometrického plánu č. 80/2016 spracovaného GEOTREND – Kőszaga 

Július, Gemerská 14, Košice dňa 17.10.2016, overeného Okresným úradom Košice – 

katastrálnym odborom dňa 27.10.2016. 

Účel zverenia: vytvorenie širšieho zázemia pre komunitné činnosti príspevkovej organizácie  

K 13 – Košické kultúrne centrá v nadväznosti na obsahovú náplň činnosti 

SPOTs na Wuppertálskej ulici, správa a údržba,  

deň zverenia: deň účinnosti dodatku č. 1 k zmluve č. 2013002882 zo dňa 19.12.2013, 

doba zverenia: neurčitá. 

 

 

 

 MUDr. Richard Raši, PhD., MPH  

 primátor mesta Košice 

 Podpísal dňa: 19.12.2016 

  

 

Za správnosť: Ing. Pavol Lazúr 

  Mgr. Matej Čontofalský 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 


