Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z pokračovania XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 10. februára 2021
číslo: 575
Zámer predaja pozemkov vo vlastníctve mesta Košice pre KSK z dôvodu výstavby
tréningovej hokejovej haly na Medickej ulici v Košiciach
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 401/1991 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov a podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
A. schvaľuje
zámer predaja pozemkov registra C KN parc. č. 1871/49 o výmere 723 m 2, ostatná plocha,
parc. č. 1871/50 o výmere 755 m2, ostatná plocha a parc. č. 1871/6 o výmere 3044 m2, ostatná
plocha, vedených na LV č. 16220, k. ú. Terasa, obec Košice – Západ, okres Košice II
pre Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35541016
za kúpnu cenu 1,- €/m2, tzn. za celkovú kúpnu cenu 4 522,- Eur, za účelom výstavby
tréningovej hokejovej haly, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je rozvoj športu
a charakter stavby, ktorá bude slúžiť pre potreby výchovnovzdelávacieho procesu
pre budúcich športovcov a pre obyvateľov mesta Košice a za podmienok, že Košický
samosprávny kraj:
 poskytne mestu Košice v tejto hale bezodplatne časovú dotáciu v tréningovom procese
18 hodín týždenne počas obdobia 10 rokov od začatia jej prevádzkovania,
 poskytne raz ročne túto halu pre potreby mesta Košice na športové podujatia v rozsahu
jedného dňa,
 parkovacie miesta vybudované v súvislosti s výstavbou tejto haly, poskytne mimo
prevádzkovej doby haly bezodplatne na využívanie verejnosti, za podmienok dohodnutých
s mestom Košice;
B. žiada
primátora mesta Košice
o zabezpečenie všetkých úkonov týkajúcich sa predaja pozemkov uvedených v časti A. tohto
uznesenia, a to najmä:
1. zverejnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa časti A. tohto uznesenia v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
2. predloženie návrhu na schválenie prevodu vlastníctva z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa časti A. tohto uznesenia na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva,

2
3. odňatie pozemkov uvedených v časti A. tohto uznesenia zo správy Správy mestskej zelene
v Košiciach.
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