
Dôvodová správa 

k prevodu majetku Mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov - Parkové komunikácie DH VIII  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

 

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov realizovala v rokoch  2011- 2013 výstavbu 

parkových komunikácií pre peších v lokalite DH VIII na parcelách 2954/1 a 2954/137. 
 
Parkové komunikácie pre peších sa realizovali v zmysle zmluvy o dielo s dodávateľom               

GMT plus s.r.o.  so sídlom na Popradskej 57 , 040 01 Košice. Túto investíciu sme financovali 

z účelovo viazaných dotácií od mesta Košice a z vlastných finančných zdrojov.  
 
Parkové chodníky sú realizované  na pozemkoch mesta Košice. Stavba má verejný charakter 

a slúži obyvateľom mesta. Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov nie je kompetenčne, 

personálne ani materiálovo a technicky zabezpečená na výkon správy a údržby parkových 

komunikácií. V zmysle Štatútu mesta Košice správu a údržbu komunikácií zabezpečuje referát 

dopravy Magistrátu mesta Košice, ktorý bude zabezpečovať aj správu a údržbu parkových 

komunikácií. 
 
Vyššie uvedené skutočnosti zakladajú dôvod prevodu uvedeného majetku mestskej časti 

podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien 

a doplnkov. Súhlas k prevodu majetku obdržala mestská časť od Správy finančnej kontroly 

aj Štátneho fondu rozvoja bývania. 
 
 Na základe uvedeného predkladáme návrh na uznesenie podľa ktorého  
 
 

Rada  MiZ MČ Košice – DH odporúča  MiZ schváliť:  
 

a)  spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice-Dargovských hrdinov: 
 

prevod majetku „Parkových komunikácií v parku DH VIII v Košiciach“ na parcelách                                                      

2954/202, 2954/201, 2954/194 v katastrálnom území Furča vo vlastníctve MČ KE-DH, bude 

realizovaný podľa §9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

zmien a doplnkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nasledovne:   
 

- parkové komunikácie vybudované na pozemkoch Mesta Košice, 

- správu a údržbu parkových komunikácií bude zabezpečovať referát dopravy Magistrátu mesta 

Košice, 

 - Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov nie je kompetenčne, personálne ani materiálovo a 

technicky zabezpečená na výkon správy a údržby,  

- stavba má verejný charakter a slúži obyvateľom mesta. 
 

b) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice-Dargovských hrdinov: 
 

-  Parkové komunikácie v lokalite DH VIII na parcelách  v katastrálnom území Furča, 

- prevodom podľa ustanovenia  §9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších zmien a doplnkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, 

- na nadobúdateľa Mesto Košice, 

- za cenu 1,0 €. 

 

V Košiciach dňa 20.02.2015 

Spracoval: Ing. Marek Kandráč, vedúci oddelenia ŽP, výstavby a podnik. aktivít 

                  JUDr. Katarína Králiková, vedúca OPaS oddelenia 

 
 


