Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 1. júla 2021
číslo: 695

Prevod nehnuteľností v k. ú. Jazero pre spoločnosť SZITI, s. r. o.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice:
- budovy na Družicovej č. 5, súp. č. 1746, zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemku, na ktorom je postavená budova na Družicovej č. 5, parcely registra C KN
č. 3091 vo výmere 409 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemku, parcely registra C KN č. 3093/3 vo výmere 104 m2, ostatná plocha,
- pozemku, parcely registra C KN č. 3098/3 vo výmere 1104 m2, ostatná plocha,
nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 1204 v k. ú. Jazero
pre spoločnosť SZITI s. r. o., IČO: 36584665 so sídlom na ul. Čsl. armády 6, Košice za kúpnu
cenu 194 000,- Eur.
Uvedený prevod sa realizuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa ako majetkovo-právne
vysporiadanie budovy a pozemkov mesta Košice, dlhodobo užívaných spoločnosťou SZITI
s.r.o., ktorá sa od roku 2018 zapojila do duálneho vzdelávania. Spolupracuje s inými
inštitúciami, s ktorými plánuje zabezpečiť vzdelávanie pre študentov v ich prevádzke,
zapojenie sa do projektov na podporu vzdelávania, do projektov štátnej podpory pre malých
a stredných podnikateľov na rozvoj technológií v oblasti potravinárskej výroby ako
aj do projektov energetickej náročnosti budov.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
Podpísal dňa: 08.07.2021

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop
Mgr. Matej Čontofalský
Zapisovateľka: Blanka Lukáčová

Mesto Košice
Oznámenie
o oprave uznesenia MZ č. 695 z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 01.07.2021 „Prevod nehnuteľností v k. ú. Jazero pre spoločnosť SZITI, s. r. o.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa“
V súlade s § 42 ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
sa vykonáva v uznesení oprava zrejmej nesprávnosti nasledovne:
- v schvaľovacej časti sa slová „súp. č. 1746“ nahrádzajú slovami „súp. č. 1476“.
Odôvodnenie:
V texte uznesenia predloženého na rokovanie MZ došlo v časti „schvaľuje“ k formálnej
chybe, v časti špecifikácie nehnuteľnosti – súpisného čísla.
V dôvodovej správe predloženého materiálu bola špecifikácia nehnuteľnosti uvedená
správne. Uvedenou úpravou nedôjde k iným zmenám v uznesení.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop
Mgr. Matej Čontofalský

V Košiciach dňa 27.08.2021

