Majetková komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Košice, 19.05.2020
MK/A/2020/11161
Členovia Majetkovej komisie
MZ v Košiciach

POZVÁNKA
Pozývam Vás na zasadnutie Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
ktoré sa uskutoční dňa
25. mája (pondelok) 2020 o 14.00 hod.,
v budove Magistrátu mesta Košice na 2. poschodí v miestnosti č. D 216.
Program rokovania:
1. Úvod
2. Prerokovanie materiálov (zoznam materiálov v prílohe pozvánky)
3. Rôzne
Dovoľujem si Vás požiadať, aby ste svoju prípadnú neúčasť oznámili podľa možnosti v čo
najkratšom termíne po obdržaní pozvánky na tel. č. 6419 234 alebo mailom
na adresu: majetkovakomisia@kosice.sk.
S úctou

Bc. Dominik Karaffa v. r.
predseda komisie

Vybavuje: Ing. Lýdia Juríková, tel. č. 6419 234
majetkovakomisia@kosice.sk
lydia.jurikova@kosice.sk

Príloha k Pozvánke na rokovanie Majetkovej komisie MZ v Košiciach dňa
25.05.2020
1. Informácia o neoprávnene užívaných pozemkoch v lokalite ul. Severné nábrežie,
Člnková, Rampová, Vrbová
2. Priamy prenájom pozemku – záhrady v k. ú. Kavečany (žiadosť Ing. M. S.)
– 2. opätovné predloženie
3. Priamy prenájom pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom vybudovania parkoviska
na Ázijskej triede pre INMEDIA, spol. s r. o.
4. Priamy prenájom časti pozemku parc. E KN č. 9329/506 v k. ú. Furča pre V. Y.
5. „Novostavba IBV – Loričník – Breziny“ uzavretie nájomnej zmluvy s novým
investorom
6. Prehodnotenie Nájomnej zmluvy č. 2002000796 uzatvorenej s VSŽ Nemocnica, a. s.
– priamy prenájom pozemku pod parkoviskom pri rehabilitačnom stredisku v k. ú. Šaca
pre spoločnosť AGEL SK a. s.
7. Prenájom pozemku parc. č. 8278/2 k. ú. Severné Mesto pre Ing. M. K. – prehodnotenie
NZ č. 2002/00353/NZM/32
8. Prehodnotenie výšky nájmu pozemku v k. ú. Terasa
9. Prenájom pozemkov parc. č. 3698/270, 3698/281 k. ú. Južné Mesto pre JOHNNY,
spol. s r. o. – prehodnotenie NZ č. 2002/00363/NZM/32
10. Predaj, resp. prenájom pozemkov v k. ú. Brody dotknuté verejnoprospešnou
protipovodňovou stavbou na rieke Hornád pre Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
za cenu 1,- € z dôvodu hodného osobitného zreteľa
11. Prevod, resp. prenájom pozemku v k. ú. Severné Mesto pre Ing. R. T. – vlastníka
priľahlej záhrady z dôvodu hodného osobitného zreteľa – opätovné predloženie.
Prevod, resp. prenájom súvisiacich pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre J. B., st.,
J. B. ml., M. B., Ing. J. M., Ing. M. M. a P. H.
12. Prevod pozemku v lokalite Hŕbovej ulice v k. ú. Severné Mesto pre CRTC s.r.o.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
13. Predaj nebytového priestoru č. NP 1 na ul. Tomášikova č. 15 pre vlastníka priestoru 12
– na Tomášikovej č. 17 Mgr. J. C.
14. Uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulice
Urbánkova a Potočná Košice“, v prospech Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a. s.

15. Uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene pre stavbu „Vodovod a kanalizácie – ulica
Watsonova Košice“, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

