Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mestská časť Košice – Juh v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu majetku vo
vlastníctve a v správe z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne miestne
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Mestská časť Košice – Juh má zámer prenajať:
1. nebytové priestory o výmere 43 m2 v Administratívnej budove, Alejová 2 v Košiciach, č. súp. 2869
na parc. č. 504/10, k. ú. Južné mesto, zapísanej na LV č. 13161 Okresným úradom Košice,
katastrálnym odborom, ktoré má vo výlučnom vlastníctve.
- účel nájmu – vedenie automodelárskeho krúžku,
- cena nájmu v celkovej výške - 1,00 €,
- doba nájmu – neurčitá,
- dôvod hodný osobitného zreteľa - vedenie automodelárskeho krúžku pre deti a mládež, klubová
činnosť pre členov klubu, širokú verejnosť, k výchove nových automodelárskych pretekárov a
k zvýšeniu polytechnickej zručnosti detí a mládeže.
2. pozemok o výmere 2,25 m2 v areáli Spoločensko relaxačného centra, Milosrdenstva 4, Košice na
parcele registra C-KN č. 1237/1, k. ú. Južné mesto, zapísaný na LV č. 11650 Okresným úradom
Košice, katastrálnym odborom, ktorého vlastníkom je Mesto Košice a Mestská časť Košice ho má
zverený do správy zmluvou č. 320/2004 o zverení majetku mesta do správy.
- účel nájmu – umiestnenie typizovanej zbernej nádoby určenej na zber obnoseného šatstva v rámci
mestskej časti Košice – Juh,
- cena nájmu v celkovej výške - 1,00 €,
- doba nájmu – neurčitá,
- dôvod hodný osobitného zreteľa - majetok bude používaný na účely
sociálnoenviromentálneho projektu s hlavným cieľom predchádzania vzniku komunálneho odpadu a
zároveň pomôcť ľuďom zo sociálne slabšieho prostredia formou vyzbieraných obnosených šiat a
textilu, zároveň darovanie poškodeného textilu útulku U.V.P.
3. pozemok o výmere 2,25 m2 v areáli T – Systems Športovo - zábavný areál, Alejová 2, Košice na
parcele registra C-KN č. 501/9, k. ú. Južné mesto, zapísaný na LV č. 13161 Okresným úradom
Košice, katastrálnym odborom, ktorého vlastníkom je Mestská časť Košice – Juh.
- účel nájmu – umiestnenie typizovanej zbernej nádoby určenej na zber obnoseného šatstva v rámci
mestskej časti Košice – Juh,
- cena nájmu v celkovej výške - 1,00 €,
- doba nájmu – neurčitá,
- dôvod hodný osobitného zreteľa - majetok bude používaný na účely
sociálnoenviromentálneho projektu s hlavným cieľom predchádzania vzniku komunálneho odpadu a
zároveň pomôcť ľuďom zo sociálne slabšieho prostredia formou vyzbieraných obnosených šiat a
textilu, zároveň darovanie poškodeného textilu útulku U.V.P.

K uvedeným nehnuteľnostiam nie je možné predložiť cenové ponuky.
V Košiciach dňa : 8.09.2017
Zverejnené dňa : 8.09.2017
Vypracovala : Ing. Gabriela Verebová
referát majetkový a VO

