
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

U z n e s e n i e 

z XXV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

zo dňa 23. septembra 2021    číslo: 766 

 

 

Odňatie nehnuteľného majetku mesta  

zo správy Mestskej časti Košice – Pereš a zmena jeho účelového určenia 
 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 53 ods. 2 písm. b) bod 3, § 107 ods. 2 Štatútu mesta Košice a § 7a ods. 2 písm. a) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

 

a) odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice v kat. území Pereš, okres 

Košice II, evidované Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom na LV č. 1247: 

- parcela č. 406 o výmere 579 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela č. 407 o výmere 1203 m², druh pozemku: ostatná plocha, 

- budova súp. č. 953 na parcele č. 406, druh stavby: budova pre školstvo, na vzdelávanie 

a výskum,  

 

zo správy Mestskej časti Košice – Pereš, Revúcka 14, 040 11 Košice,  

dôvod odňatia: využitie nehnuteľností pre sociálne účely, 

deň odňatia: deň účinnosti dodatku k zmluve o zverení nehnuteľného majetku do správy. 

 

b) rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku: 

- parcela č. 406 o výmere 579 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela č. 407 o výmere 1203 m², druh pozemku: ostatná plocha, 

- budova súp. č. 953 na parcele č. 406, druh stavby: budova pre školstvo, na vzdelávanie 

a výskum,  

nachádzajúcom sa v kat. území: Pereš, obec: Košice – Pereš, okres Košice II, 

evidovanom Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom na LV č. 1247, 

 

na základe ktorého sa skončí povinnosť zachovávať účelové určenie tohto majetku 

na výchovno-vzdelávací proces v oblasti vzdelávania, výchovy a činností s nimi 

bezprostredne súvisiace, od nadobudnutia účinnosti uznesenia Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach, 
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c) využitie predmetných nehnuteľností na sociálne účely, ktoré konkrétne mesto Košice 

 odsúhlasí s Mestskou časťou Košice – Pereš (miestnym zastupiteľstvom v Pereši). 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Jaroslav Polaček 

  primátor mesta Košice 

  Podpísal dňa: 01.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop 
 
 Mgr. Matej Čontofalský 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 


