
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
 

U z n e s e n i e 
z XXXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  
zo dňa 8. septembra 2022    číslo: 1092 

 
 

Usporiadanie niektorých majetkových vzťahov,  
týkajúcich sa Hádzanárskej haly na VŠA 

 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 
predpisov 
 
A. odporúča 
 
1. ukončenie zmluvy o zabezpečení činnosti súvisiacich s vlastníctvom Hádzanárskej haly 

na VŠA č. 2011002051 uzavretej dňa 17.10.2011 medzi Mestom Košice, IČO: 00691135 
(ďalej len „Mesto Košice“) a Bytovým podnikom mesta Košice, s.r.o., IČO: 44518684 
(ďalej len „Bytový podnik mesta Košice“), vrátane Dodatku č. 1 zo dňa 11.01.2018, 
 

2. ukončenie nájomnej zmluvy č. 2011002400 uzavretej dňa 21.11.2011 medzi Mestom 
Košice ako prenajímateľom a Bytovým podnikom mesta Košice ako nájomcom na 
prenájom Hádzanárskej haly na VŠA, 
 

3. ukončenie zmluvy o dielo č. 0141/3320/2018 (int. č. 2018001575) uzavretej dňa 
24.07.2018 (ďalej len „zmluva o dielo“) medzi KOŠICE CROWS, občianske združenie, 
IČO: 50248049 ako objednávateľom, Východoslovenskou energetikou, a. s., IČO: 
44483767 (ďalej len „Východoslovenská energetika“) ako zhotoviteľom, Mestom Košice 
ako vlastníkom a Bytovým podnikom mesta Košice ako správcom; 

 
B. schvaľuje 
 
1. uzavretie novej zmluvy o zabezpečení komplexnej správy Hádzanárskej haly na VŠA 

medzi Mestom Košice a Bytovým podnikom mesta Košice, na základe ktorej Mesto 
Košice bude uhrádzať Bytovému podniku mesta Košice odmenu za činnosti a služby 
komplexnej správy vo výške 5 429,73 Eur vrátane DPH/mesiac, 
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2. uzavretie novej zmluvy medzi Východoslovenskou energetikou, Mestom Košice 
a Bytovým podnikom mesta Košice, na základe ktorej Mesto Košice uhradí 
prostredníctvom Bytového podniku mesta Košice Východoslovenskej energetike cenu za 
dielo, ktoré zrealizovala Východoslovenská energetika na základe zmluvy o dielo na 
nehnuteľnosti Hádzanárska hala na VŠA v preukázanej výške, najviac však vo výške 
460 000,- Eur (vrátane DPH), za podmienky úhrady ceny v mesačných splátkach vo výške 
4 510,37 Eur (vrátane DPH). 

 
 
 
 
 
 
  Ing. Jaroslav Polaček 
  primátor mesta Košice 

  Podpísal dňa: 18.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Mgr. Marcel Čop 
 
 Mgr. Matej Čontofalský 
 
 
Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 
  


