
Dodatok č. 2 

k  Zásadám hospodárenia s  majetkom mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov 

a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov 

(„ďalej len Zásady“). 

Miestne zastupiteľstvo MČ KE – DH podľa § 14 ods. 3 písm. c) zákona 401/1990 Zb. 

o meste Košice, podľa § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 8 ods. 2 Štatútu 

mesta Košice  

 

schvaľuje 

dodatok č. 2 k  Zásadám hospodárenia s  majetkom mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov  

takto: 

 

CENNÍK 

Krátkodobých prenájmov nebytových priestorov mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov 

1. bod 7. Ostatné aktivity nekomerčného charakteru sa mení na: 

      „bod 7. Ostatné aktivity nekomerčného charakteru ............................. 2 €/hod.“  

 

Ostatné ustanovenia Zásad zo dňa 17.12.2013 v znení novelizácie účinnej od 01.04.2015 

ostávajú bezo zmien. 

 

Účinnosť dodatku č. 2 od 01.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

      

     MiZ MČ Košice – DH dňa 17.12.2013 schválilo Zásady hospodárenia s majetkom MČ 

Košice – DH a s majetkom zvereným do správy MČ KE- DH uznesením č. 159/2013. 

Súčasťou týchto zásad je cenník krátkodobých prenájmov nebytových priestorov MČ KE – 

DH a krátkodobých prenájmov pozemkov (nepredajných plôch).  

      Cenník krátkodobých prenájmov nebytových priestorov využíva predovšetkým Mestská 

časť Košice – Dargovských hrdinov vo svojom spravovanom objekte  - Spoločenskom centre 

pri prenájme priestorov na Jegorovovom nám. na rôzne aktivity.  

        V súčasnosti MČ KE – DH prenajíma v spomínanom objekte priestory štyrom 

nájomcom.  

        Na základe skúseností získaných počas obdobia prenajímania priestorov, ako aj za 

účelom dosiahnutia väčšej vyváženosti na strane príjmov a výdavkov zo Spoločenského 

centra,  MČ KE – DH navrhuje úpravu cenníka, pri danej aktivite nekomerčného charakteru, 

zvýšením o 100%, tak  ako je uvedené v predkladanom dodatku č. 2.  

         Vychádzajúc z  vyššie uvedených skutočností, navrhujeme aby Miestna rada 

odporučila Miestnemu zastupiteľstvu schváliť predkladaný dodatok č.2 k  Zásadám 

hospodárenia s  majetkom mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov a s majetkom 

zvereným do správy mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov. 

 

V Košiciach, dňa 20.08.2019 

 

 

Spracoval:  

Mgr. Jaroslav Suleň, ved. odd. OPaS  

 


