Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom
Košice:
08.06.2016
Číslo:
972/2016/OSM-15704
Vybavuje: Ing. Darina Šebeňová
email: darina.sebenova@vucke.sk
telefón: 055/7268 322
mobil: 0918 766 017

ZÁPISNICA
z 19. rokovania Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
k hospodáreniu s majetkom konaného dňa 07.06.2016

PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Istvan Zachariaš, ktorý na úvod skonštatoval, ţe na
zasadnutí sú prítomní 5 členovia komisie a komisia je uznášania schopná.
Zároveň tajomníčka komisie predloţila návrh na zaradenie materiálov do bodu 17. Rôzne, a
to:
17.1. Nesúhlas manţelov Joškových s finančnou náhradou za uţívanie pozemku v k. ú.
Kráľovce
17.2. Objekty bývalých zdravotníckych zariadení spravované rozpočtovou organizáciou
Správa majetku Košického samosprávneho kraja
Uznesenie č. 33/2016
Komisia schvaľuje upravený program rokovania.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016
O obsahu materiálu informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií.
Uznesenie č. 34/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
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3. Financovanie infraštruktúry KSK zo zdrojov EIB v rokoch 2016 – 2018
O obsahu materiálu informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií.
Uznesenie č. 35/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
4. Východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK na roky 2016 –
2020
O obsahu materiálu informovala Ing. Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a
zdravotníctva.
Uznesenie č. 36/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
5. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
II. polrok 2016
S materiálom sa členovia komisie oboznámili na internetovej stránke KSK v aplikácii
„digitálne zastupiteľstvo “.
Uznesenie č. 37/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
6. Plán úloh Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu
s majetkom na II. polrok 2016
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 38/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 5
Za: 5
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Proti: 0
Zdrţal sa: 0
7. Nájom telocviční stredných škôl v Košiciach a vo Veľkých Kapušanoch
O obsahu materiálu informovala Mgr. Jana Jarušinská, z odboru školstva Úradu KSK.
Uznesenie č. 39/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
8. Vyhodnotenie obchodných verejných súťaţí na predaj nehnuteľností :
8.1. v obci Niţná Slaná (celok č. 1)
8.2. v k. ú. Čierna nad Tisou
8.3. na ulici Okruţná v Stráţskom
8.4. na ul. Murgašova 2 v Košiciach
8.5. v Prakovciach
8.6. na ul. Továrenská 2 v Michalovciach
8.7 vo Vyšnom Medzeve
8.8. pozemku v k. ú. Roţňava
8.9. budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach
8.10. pozemkov na ulici Ţiţkova v Košiciach
Tajomníčka komisie informovala o vyhlásení 10 obchodných verejných súťaţí zverejnených
na úradnej tabuli a internetovej stránke KSK dňa 06.05.2016, v denníkoch Hospodárske
noviny dňa 09.05.2016 a Nový čas dňa 19.05.2016. Termín predloţenia ponúk bol do
06.06.2016 do 14,30 hod.
Rokovanie komisie ďalej viedol MUDr. Marián Hojstrič, predseda komisie.
8.1. v obci Nižná Slaná (celok č. 1)
8.2. v k. ú. Čierna nad Tisou
8.8. pozemku v k. ú. Rožňava
Tajomníčka komisie informovala komisiu, ţe v stanovenom termíne nebola doručená ponuka
na predaj nehnuteľností:
a) v obci Niţná Slaná (celok č. 1) s finančnou zábezpekou vo výške 9 000,00 €
b) v k. ú. Čierna nad Tisou s finančnou zábezpekou vo výške 17 000,00 €
c) pozemku v k. ú. Roţňava s minimálnou kúpnou cenou 390 000,00 €.
Uznesenie č. 40/2016
Komisia odporúča opätovné vyhlásenie obchodných verejných súťaţí na predaj
nehnuteľností za podmienok schválených uzneseniami Zastupiteľstva KSK :
- v obci Niţná Slaná (celok č. 1)
- v k. ú. Čierna nad Tisou
- pozemku v k. ú. Roţňava.

3

Hlasovanie č. 8
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
8.3. na ulici Okružná v Strážskom
Minimálna kúpna cena poţadovaná v OVS bola vo výške 100 000,00 €. V stanovenom termíne
pre predloţenie ponúk bola doručená jedna ponuka. Po otvorení obálky bola komisia
oboznámená s obsahom ponuky doručenej od :
Lasca s.r.o., Vihorlatská 626, 072 22 Stráţske s ponúkanou kúpnou cenou
101 010,00 € a jej zaplatením do 30 dní od doručenia kúpnej zmluvy podpísanej oboma
zmluvnými stranami kupujúcemu. Komisia konštatovala, ţe predloţený návrh nespĺňa
poţadované podmienky OVS (navrhovateľ nezaplatil finančnú zábezpeku vo výške 10 000,00 €),
a preto súťaţný návrh nebol zahrnutý do súťaţe.
Uznesenie č. 41/2016
Komisia odporúča opätovné vyhlásenie obchodnej verejnej súťaţe na predaj nehnuteľností
za podmienok schválených uzneseniami Zastupiteľstva KSK.
Hlasovanie č. 9
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

8.4. na ul. Murgašova 2 v Košiciach
Minimálna kúpna cena poţadovaná v OVS bola vo výške 135 000,00 €.
Na ponúkanú nehnuteľnosť bolo doručených 12 ponúk. Na otváraní obálok sa zúčastnili
navrhovatelia: JONIKE s.r.o., S Trade Group s.r.o. a Ing. Rastislav Mantič. Po otvorení obálok
bola komisia oboznámená s obsahom ponúk doručených od :
1. Ing. Štefan Vasiľák, bytom Slovenskej jednoty 1699/44, 040 01 Košice s ponúkanou
kúpnou cenou 191 000,00 € a jej zaplatením do 30 dní od doručenia kúpnej zmluvy
podpísanej oboma zmluvnými stranami kupujúcemu. Komisia konštatovala, ţe predloţený
návrh spĺňa poţadované podmienky OVS.
2. LHK, s.r.o., so sídlom Kukučínova 7, 040 01 Košice s ponúkanou kúpnou cenou
176 551,00 € a jej zaplatením najneskôr do 60 dní od doručenia kúpnej zmluvy podpísanej
oboma zmluvnými stranami kupujúcemu. Komisia konštatovala, ţe predloţený návrh spĺňa
poţadované podmienky OVS.
3. IMMO Cassovia druţstvo, so sídlom Popradská 82, 040 11 Košice s ponúkanou kúpnou
cenou 155 000,00 € a jej zaplatením do 5 dní od doručenia kúpnej zmluvy podpísanej oboma
zmluvnými stranami kupujúcemu. Komisia konštatovala, ţe predloţený návrh spĺňa
poţadované podmienky OVS.
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4. Z.O.A. s.r.o., so sídlom Jovsa č. 288, 072 32 Jovsa s ponúkanou kúpnou cenou
141 141,00 € a jej zaplatením najneskôr do14 dní od doručenia kúpnej zmluvy podpísanej
oboma zmluvnými stranami kupujúcemu. Komisia konštatovala, ţe predloţený návrh spĺňa
poţadované podmienky OVS.
5. Progress Promotion Košice, s.r.o., so sídlom Vrátna 498/6 040 01 Košice s ponúkanou
kúpnou cenou 201 000,00 € a jej zaplatením do 30 dní od doručenia kúpnej zmluvy
podpísanej oboma zmluvnými stranami kupujúcemu. Komisia konštatovala, ţe predloţený
návrh spĺňa poţadované podmienky OVS.
6. JONIKE s.r.o, so sídlom Tatranská 1, 040 01 Košice s ponúkanou kúpnou cenou
155 000,00 € a jej zaplatením najneskôr do 10 dní od doručenia kúpnej zmluvy podpísanej
oboma zmluvnými stranami kupujúcemu. Komisia konštatovala, ţe predloţený návrh spĺňa
poţadované podmienky OVS.
7. Milan Munčák, bytom Čingovská 16, 040 12 Košice s ponúkanou kúpnou cenou
203 000,00 € a jej zaplatením do 30 dní od doručenia kúpnej zmluvy podpísanej oboma
zmluvnými stranami kupujúcemu. Komisia konštatovala, ţe predloţený návrh nespĺňa
poţadované podmienky OVS z dôvodu nekompletného predloţenia súťaţného návrhu, a preto
súťaţný návrh nebol zahrnutý do súťaţe.
8. S Trade Group s.r.o., so sídlom Rubínová 5, 040 11 Košice s ponúkanou kúpnou cenou
161 000,00 € a jej zaplatením najneskôr do 2 dní od doručenia kúpnej zmluvy podpísanej
oboma zmluvnými stranami kupujúcemu. Komisia konštatovala, ţe predloţený návrh spĺňa
poţadované podmienky OVS.
9. COMCA, s.r.o., so sídlom Štefánikova 32, 040 01 Košice s ponúkanou kúpnou cenou
168 000,00 € a jej zaplatením do 7 dní od doručenia kúpnej zmluvy podpísanej oboma
zmluvnými stranami kupujúcemu. Komisia konštatovala, ţe predloţený návrh spĺňa
poţadované podmienky OVS.
10. ZDRAVAB s.r.o., so sídlom Trnková 42 , 040 14 Košice s ponúkanou kúpnou cenou
153 510,00 € a jej zaplatením najneskôr do 10 dní od doručenia kúpnej zmluvy podpísanej
oboma zmluvnými stranami kupujúcemu. Komisia konštatovala, ţe predloţený návrh spĺňa
poţadované podmienky OVS.
11. ENDO-CLINIK s.r.o. , so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice s ponúkanou kúpnou
cenou 141 000,00 € a jej zaplatením do 60 dní od doručenia kúpnej zmluvy podpísanej
oboma zmluvnými stranami kupujúcemu. Komisia konštatovala, ţe predloţený návrh nespĺňa
poţadované podmienky OVS z dôvodu, ţe finančná zábezpeka bola pripísaná na účet
vyhlasovateľa súťaţe aţ 07.06.2016, a preto súťaţný návrh nebol zahrnutý do súťaţe.
12. Ing. Rastislav Mantič, bytom Adlerova 11, 040 22 Košice s ponúkanou kúpnou cenou
256 700,00 € a jej zaplatením najneskôr do 30 dní od doručenia kúpnej zmluvy podpísanej
oboma zmluvnými stranami kupujúcemu. Komisia konštatovala, ţe predloţený návrh spĺňa
poţadované podmienky OVS.
Uznesenie č.42/2016
Komisia v súlade s podmienkami OVS na predaj nehnuteľností na ul. Murgašova 2
v Košiciach schválených uznesením Zastupiteľstva KSK č. 330/2016 zo dňa 22.02.2016
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určila poradie súťaţných návrhov:
1. Ing. Rastislav Mantič, bytom Adlerova 11, 040 22 Košice – kúpna cena 256 700,00 €
2. Progress Promotion Košice, s.r.o., so sídlom Vrátna 498/6, 040 01 Košice – kúpna
cena 201 000,00 €
3. Ing. Štefan Vasiľák, bytom Slovenskej jednoty 1699/44, 040 01 Košice – kúpna cena
191 000,00 €
Hlasovanie č. 10
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
8.5. v Prakovciach
Minimálna kúpna cena poţadovaná v OVS bola vo výške 46 000,00 €.
V stanovenom termíne pre predloţenie ponúk bola doručená jedna ponuka. Po otvorení
obálky bola komisia oboznámená s obsahom ponuky doručenej od MILK-AGRO, spol. s
r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov s ponúkanou kúpnou cenou 50 100,00 € a jej zaplatením
do 7 dní od doručenia kúpnej zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami kupujúcemu.
Komisia konštatovala, ţe predloţený návrh spĺňa poţadované podmienky OVS.
Uznesenie č. 43/2016
Komisia v súlade s podmienkami OVS na predaj nehnuteľností v Prakovciach
schválených uznesením Zastupiteľstva KSK č. 283/2015 zo dňa 19.10.2015 odporučila
prijať návrh predloţený spoločnosťou MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080
46 Prešov, IČO: 17 147 786 s kúpnou cenou 50 100,00 €.
Hlasovanie č. 11
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
8.6. na ul. Továrenská 2 v Michalovciach
8.7. vo Vyšnom Medzeve
8.9. budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach
Tajomníčka komisie informovala komisiu, ţe v stanovenom termíne nebola doručená ponuka
na predaj nehnuteľností:
a) na ul. Továrenská 2 v Michalovciach s minimálnou kúpnou cenou 320 000,00 €,
b) vo Vyšnom Medzeve s minimálnou kúpnou cenou 55 000,00 €,
c) budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach s minimálnou kúpnou cenou 900 900,00 €.
Uznesenie č. 44/2016
Komisia odporúča prerokovať a schváliť zmenu podmienok obchodných verejných
súťaţí (minimálnej kúpnej ceny a finančnej zábezpeky) na prevod vlastníctva
nehnuteľností , a to:
a) na ul. Továrenská 2 v Michalovciach s min. kúpnou cenou 250 000,00 € a finančnou
zábezpekou 25 000,00 €,
b) vo Vyšnom Medzeve s min. kúpnou cenou 40 000,00 € a finančnou zábezpekou
4 000,00 €,
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c) budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach s min. kúpnou cenou 850 000,00 €
a finančnou zábezpekou 85 000,00 €.
Hlasovanie č. 12
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
8.10. pozemkov na ulici Žižkova v Košiciach
Minimálna kúpna cena poţadovaná v OVS bola vo výške 70 000,00 € a odplata za zriadenie
vecného bremena vo výške 10 000,00 €. V stanovenom termíne pre predloţenie ponúk bola
doručená jedna ponuka. Po otvorení obálky bola komisia oboznámená s obsahom ponuky
doručenej od ŢIŢKOVA DEVELOPMENT s.r.o., Poštová 8, 040 01 Košice s ponúkanou
kúpnou cenou 70 500,00 € a jej zaplatením do 21 dní od doručenia kúpnej zmluvy podpísanej
oboma zmluvnými stranami kupujúcemu a odplatou za zriadenie vecného bremena vo výške
10 000,00 €. Komisia konštatovala, ţe predloţený návrh spĺňa poţadované podmienky OVS.
Uznesenie č. 45/2016
Komisia v súlade s podmienkami OVS na predaj pozemkov na ulici Ţiţkova
v Košiciach schválených uznesením Zastupiteľstva KSK č. 356/2016 zo dňa 25.04.2016
odporučila prijať návrh predloţený spoločnosťou ŢIŢKOVA DEVELOPMENT s.r.o.,
Poštová 8, 040 01 Košice IČO: 48 212 857 s kúpnou cenou 70 500,00 € a odplatou za
zriadenie vecného bremena 10 000,00 €.
Hlasovanie č. 13
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
9. Vyhodnotenie zámeru na priamy predaj pozemkov vo vlastníctve Košického
samosprávneho kraja a obce Rakovec nad Ondavou
Tajomníčka komisie informovala o vyhlásení zámeru na priamy predaj pozemkov
zverejnených na úradnej tabuli a internetovej stránke KSK dňa 06.05.2016, v denníkoch
Hospodárske noviny dňa 09.05.2016 a Nový čas dňa 19.05.2016. Zámer bol vyhlásený so
stanovením minimálnej kúpnej ceny a finančnej zábezpeky. V termíne predloţenia ponúk do
06.06.2016 do 14,30 hod. nebola doručená ţiadna ponuka.
Uznesenie č. 46/2016
Komisia odporúča opätovné vyhlásenie zámeru na priamy predaj pozemku vo
vlastníctve Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 14
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

7

10. Predĺţenie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych
v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.

zariadeniach

Uznesenie č. 47/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 15
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
11. Prevod vlastníctva chát vrátane pozemkov na Zemplínskej šírave na základe obchodnej
verejnej súťaţe
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 48/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť :
a) prevod vlastníctva chaty súp. č. 42 vrátane 2 pozemkov v k. ú. Vinné za minimálnu
kúpnu cenu 16 500,00 € na základe obchodnej verejnej súťaţe a podmienky
obchodnej verejnej súťaţe.
b) prevod vlastníctva chaty - Algena súp. č. 45 vrátane pozemku v k. ú. Vinné za
minimálnu kúpnu cenu 13 900,00 € na základe obchodnej verejnej súťaţe a
podmienky obchodnej verejnej súťaţe.
Hlasovanie č. 16
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
12. Prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov v Byšte na základe obchodnej verejnej
súťaţe
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 49/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť
prevod vlastníctva chaty vrátane 2 pozemkov v k. ú. Byšta za minimálnu kúpnu cenu
6 250,00 € na základe obchodnej verejnej súťaţe a podmienky obchodnej verejnej
súťaţe.
Hlasovanie č. 17
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
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13. Prevod vlastníctva pozemkov v Spišskej Novej Vsi pre vlastníkov garáţí
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 50/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť
prevod vlastníctva pozemkov registra C KN parc. č. 2502/5, parc. č. 2503/1 a parc. č.
2503/2 o celkovej výmere 65 m² v k. ú. Spišská Nová Ves pre vlastníkov garáţí p.
Kačalovú, Ing. Satmára, PhD. a p. Novákovú za kúpnu cenu 25,00 €/ m² a finančnú
náhradu za uţívanie za obdobie 2 rokov spätne vo výške 2,10 €/ m²/rok.
Hlasovanie č. 18
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
14. Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym predajom
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 51/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť
prevod vlastníctva časti pozemku registra C KN parc. č. 2793 (novovytvorený pozemok
parc. č. 2793/2 o výmere 816 m² ) v k. ú. Streda nad Bodrogom priamym predajom za
minimálnu kúpnu cenu 1 350,00 €.
Hlasovanie č. 19
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
15. Ţiadosť uţívateľov pozemkov v k. ú. Stráţske o zníţenie kúpnej ceny pozemku a
nesúhlas s finančnou náhradou za uţívanie pozemkov
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 52/2016
Komisia súhlasí so zníţením kúpnej ceny pozemkov zo 7,43 €/m2 na 6,50 €/m2 v k. ú.
Stráţske s moţnosťou úhrady kúpnej ceny v pravidelných splátkach a trvá na výške a
úhrade finančnej náhrady za uţívanie za obdobie 2 rokov spätne, a to 0,71/m2/rok.
Hlasovanie č. 20
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
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16. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
týkajúcich sa hospodárenia s majetkom
O plnení uznesení Zastupiteľstva KSK, týkajúcich sa hospodárenia s majetkom informovala
tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 53/2016
Komisia berie na vedomie informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva KSK týkajúcich
sa hospodárenia s majetkom.
Hlasovanie č. 21
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
17. Rôzne
17.1. Nesúhlas manţelov Joškových s finančnou náhradou za uţívanie pozemku v k. ú.
Kráľovce
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 54/2016
Komisia súhlasí, aby prvá splátka kúpnej ceny 3 840,00 € bola vo výške 500,00 € a
zostávajúca suma v pravidelných mesačných splátkach v lehote do 1 kalendárneho
roka a trvá na úhrade finačnej náhrady za uţívanie pozemku za obdobie 1 roka
spätne vo výške 374,00 €/rok.
Hlasovanie č. 22
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
17.2. Objekty bývalých zdravotníckych zariadení spravované rozpočtovou organizáciou
Správa majetku Košického samosprávneho kraja
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 55/2016
Komisia berie na vedomie informáciu o objektoch bývalých zdravotníckych
zariadení spravovaných rozpočtovou organizáciou Správa majetku Košického
samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 23
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
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18. Záver
Predseda komisie MUDr. Marián Hojstrič sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil
rokovanie komisie.

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

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