Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 1. júla 2021
číslo: 690

Prevod, resp. prenájom pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Júliusa Mižíka,
Ing. Michala Mižika a Petra Hrma z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
schvaľuje
A) prevod pozemku registra C KN parc. č. 1046/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
41 m2 v katastrálnom území Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice v podiele 1/1
k celku, evidovaného na LV č. 11620 do podielového spoluvlastníctva:
- Ing. Júliusa Mižíka, rod. Mižíka, dátum narodenia 31.07.1962, bytom Starozagorská 21,
Košice, v podiele 1/3 k celku,
- Ing. Michala Mižika, rod. Mižika, dátum narodenia 31.01.1965, bytom Karpatská 2,
Košice, v podiele 1/3 k celku,
- Petra Hrma, rod. Hrma, dátum narodenia 16.08.1993, bytom Michalovská 33, Košice,
v podiele 1/3 k celku,
za kúpnu cenu 4 610,- Eur. Predaj pozemku bude realizovaný z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok je dlhodobo
užívaný ako súčasť záhrady a nie je k nemu priamy prístup z miestnej komunikácie.
B) prenájom pozemku registra C KN parc. č. 1046/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
41 m2 v katastrálnom území Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice, evidovaného
na LV č. 11620:
účel nájmu: majetkovoprávne usporiadanie užívaného pozemku,
doba nájmu: neurčitá,
cena za prenájom: 233,- €/rok za celý predmet nájmu,
pre nájomcov:
- Ing. Júliusa Mižíka, rod. Mižíka, dátum narodenia 31.07.1962, bytom Starozagorská 21,
Košice,
- Ing. Michala Mižika, rod. Mižika, dátum narodenia 31.01.1965, bytom Karpatská 2,
Košice,
- Petra Hrma, rod. Hrma, dátum narodenia 16.08.1993, bytom Michalovská 33, Košice,

2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že predmetný pozemok je
dlhodobo užívaný ako súčasť záhrady a nie je k nemu priamy prístup z miestnej
komunikácie.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
Podpísal dňa: 08.07.2021

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop
Mgr. Matej Čontofalský

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová

