Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom
Košice:
19.10.2015
Číslo:
547/2015/OMP-30885
Vybavuje: Ing. Darina Šebeňová
email: darina.sebenova@vucke.sk
telefón: 055/7268 322
mobil: 0918 766 017

ZÁPISNICA
z 15. rokovania Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
k hospodáreniu s majetkom konaného dňa 19.10.2015

PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol MUDr. Marián Hojstrič, predseda komisie, ktorý na
úvod skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní šiesti členovia komisie a komisia je
uznášania schopná.
2. Vyhodnotenie obchodných verejných súťaží na predaj:
2.1. na ulici Okružná v Strážskom
2.2. vo Vyšnom Medzeve
2.3. budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach
2.4. na ulici Stojan 2 v Spišskej Novej Vsi
Tajomníčka komisie informovala o vyhlásení 4 obchodných verejných súťaží zverejnených
na úradnej tabuli a internetovej stránke KSK dňa 11.09.2015, v denníku Nový čas dňa
24.09.2015, na bezplatnej inzercii Bazos.sk, Inzercia.sk a fajninzercia.sk. Na predávaných
nehnuteľnostiach boli vyvesené banery.
V termíne pre predloženie ponúk do 16.10.2015 do 14,30 hod. nebola doručená žiadna
ponuka na predaj nehnuteľností na ulici Okružná v Strážskom s min. kúpnou cenou
100 000,00 €, vo Vyšnom Medzeve s min. kúpnou cenou 55 000,00 €, budovy na ul.
Turgenevova 36 v Košiciach s min. kúpnou cenou 900 900,00 € a nehnuteľností na ulici
Stojan 2 v Spišskej Novej Vsi s min. kúpnou cenou 199 000,00 €.
Uznesenie č. 63/2015
Komisia odporúča opätovné vyhlásenie obchodných verejných súťaží na predaj
nehnuteľností za rovnakých podmienok :
- na ulici Okružná v Strážskom,
- vo Vyšnom Medzeve,
- budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach,
- na ulici Stojan 2 v Spišskej Novej Vsi.
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Hlasovanie č. 1
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Rôzne
Neboli prejednávané žiadne materiály.
4. 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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