Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom
Košice:
25.03.2015
Číslo:
547/2015/OSM-7888
Vybavuje: Ing. Darina Šebeňová
email: darina.sebenova@vucke.sk
telefón: 055/7268 322
mobil: 0918 766 017

ZÁPISNICA
z 10. zasadnutia Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
k hospodáreniu s majetkom konaného dňa 24.03.2015

PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol MUDr. Marián Hojstrič, predseda komisie, ktorý na
úvod skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní siedmi členovia komisie a komisia je
uznášania schopná.
Tajomníčka komisie predložila návrh na zaradenie materiálu do bodu 11. Rôzne ako bod
11.1. Oprava uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 32/2014 zo dňa 24. februára 2014 – Spôsob
prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany priamym predajom.
Uznesenie č. 9/2015
Komisia súhlasí so zaradením predmetného materiálu do programu rokovania.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2014
O obsahu materiálu informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Úradu
KSK.
Uznesenie č. 10/2015
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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3. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
O obsahu materiálu informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Úradu
KSK.
Uznesenie č. 11/2015
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
týkajúcich sa hospodárenia s majetkom
O plnení uznesení Zastupiteľstva KSK, týkajúcich sa hospodárenia s majetkom KSK
informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 12/2015
Komisia berie na vedomie informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva KSK
týkajúcich sa hospodárenia s majetkom.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Vyhodnotenie obchodných verejných súťaží na predaj:
5.1. budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach
5.2. nehnuteľností na ul. Svätoplukova č. 28 v Košiciach
Tajomníčka komisie informovala o vyhlásení 2 obchodných verejných súťaží
zverejnených na úradnej tabuli a internetovej stránke KSK - budova na ul. Turgenevova
36 v Košiciach dňa 20.02.2015 a nehnuteľnosti na ul. Svätoplukova č. 28 v Košiciach dňa
04.03.2015, v denníku Nový čas dňa 06.03.2015 a na bezplatnej inzercii Bazos.sk.,
Inzercia.sk a Megainzercia. Na predávaných nehnuteľnostiach boli vyvesené banery. V
termíne pre predloženie ponúk do 23.03.2015 do 14,30 hod. neboli doručené žiadne
ponuky na predaj nehnuteľností uvedených v bode 5.1. a 5.2.
Uznesenie č. 13/2015
Komisia berie na vedomie informáciu o vyhodnotení obchodných verejných súťaží
na predaj :
- budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach,
- nehnuteľností na ul. Svätoplukova č. 28 v Košiciach.
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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6. Návrh spôsobu prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Kysak pre užívateľa
pozemku
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 14/2015
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Kysak pre užívateľa pozemku
Romana Čižmára z dôvodov hodných osobitného zreteľa za kúpnu cenu 2,66 €/m2,
tzn. 580,00 €.
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Návrh spôsobu prevodu a prevod vlastníctva stavby na Alejovej ul. v Košiciach pre
CI REGIO, spol. s r.o.
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 15/2015
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť
spôsob prevodu a prevod vlastníctva stavby na Alejovej ul. v Košiciach pre CI
REGIO, spol. s r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa za kúpnu cenu 3 380,00 €.
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Návrh spôsobu prevodu a prevod vlastníctva chaty, vrátane pozemkov v k. ú.
Spišské Vlachy na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienok obchodnej
verejnej súťaže
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 16/2015
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť
spôsob prevodu a prevod vlastníctva chaty, vrátane pozemkov v k. ú. Spišské Vlachy
na základe obchodnej verejnej súťaže za minimálnu kúpnu cenu vo výške 6 500,00 €
a podmienky obchodnej verejnej súťaže.
Hlasovanie č. 8
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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9. Návrh spôsobu prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Zemplín pre
užívateľov pozemkov
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 17/2015
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Zemplín, parc. č. 154/8 až
154/10 o celkovej výmere 732 m2 pre užívateľov pozemkov z dôvodov hodných
osobitného zreteľa za kúpnu cenu 2,60 €/m2 a finančnú náhradu za užívanie za
obdobie 2 rokov spätne vo výške 0,20 €/m2/rok.
Hlasovanie č. 9
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Návrh spôsobu prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Kráľovce pre
užívateľov pozemkov
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 18/2015
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Kráľovce, parc. č. 542/11 až
542/17 o celkovej výmere 615 m2 pre užívateľov pozemkov z dôvodov hodných
osobitného zreteľa za kúpnu cenu 2,60 €/m2 a finančnú náhradu za užívanie za
obdobie 2 rokov spätne vo výške 0,20 €/m2/rok.
Hlasovanie č. 10
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Rôzne
11.1. Oprava uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 32/2014 zo dňa 24. februára 2014 –
Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany priamym
predajom
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 19/2015
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať
a schváliť opravu uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 32/2014 zo dňa 24.
februára 2014 – Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké
Kapušany priamym predajom.
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Hlasovanie č. 11
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Záver
Predseda komisie MUDr. Marián Hojstrič sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie komisie.

.............................................
Ing. Darina Šebeňová
tajomníčka komisie

.........................................
MUDr. Marián Hojstrič
predseda komisie
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