Dôvodová správa
k prevodu majetku MČ Košice – DH – detské ihrisko v lokalite DH VIII v Košiciach
z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Mestská časť Košice Dargovských hrdinov realizovala v roku 2014 výstavbu detského
ihriska v lokalite DH VIII v Mestskej časti Košice Dargovských hrdinov na parcele č.
2954/203 – zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Furča.
Výstavba detského ihriska sa realizovala v zmysle zmluvy o finančnej spoluúčasti
Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na realizácii detského ihriska Okrsok VIII,
uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods.2 Obchodného zákonníka so spoločnosťou Správa
mestskej zelene so sídlom Rastislavova 79, Košice. Mestská časť Košice Dargovských
hrdinov zabezpečila prostredníctvom SMsZ realizáciu stavby v zmysle uzatvorenej zmluvy
a SMsZ zabezpečila projektovú dokumentáciu stavby.
Detské ihrisko v lokalite DH VIII je realizované na pozemku, ktorý je vo vlastníctve
Mesta Košice. Stavba má verejný charakter a slúži obyvateľom mesta. Mestská časť
Košice – Dargovských hrdinov nie je kompetenčne, personálne a materiálovo technicky
zabezpečená na výkon správy a údržby detských ihrísk. V zmysle Štatútu mesta Košice
zabezpečuje správu a údržbu detských ihrísk Správa mestskej zelene, ktorá bude
zabezpečovať aj správu a údržbu tohto ihriska.
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
neskorších zmien a doplnkov. Súhlas k prevodu majetku obdržala mestská časť od Správy
finančnej kontroly ako aj od Štátneho fondu rozvoja bývania.
Na základe uvedeného predkladáme návrh na uznesenie, podľa ktorého
Rada MiZ MČ Košice – Dargovských hrdinov odporúča MiZ schváliť:
prevod majetku „Detské ihrisko, MČ Košice – DH, Okrsok VIII“, osadené na pozemku
vo vlastníctve Mesta Košice, parcela č. 2954/203 – zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Furča,
realizovaný zmluvou o prevode majetku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov na nadobúdateľa Mesto
Košice, za cenu 1,- € z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Dôvody:
- detské ihrisko je vybudované na pozemku Mesta Košice,
- správu a údržbu detského ihriska bude zabezpečovať v zmysle Štatútu mesta Košice Správa
mestskej zelene,
- Mestská časť Košice Dargovských hrdinov nie je kompetenčne, personálne ani materiálovo
– technicky zabezpečené na výkon správy a údržby,
- stavba má verejný charakter a slúži obyvateľom mesta.
V Košiciach dňa 03.06.2015
Spracoval: MVDr. Tomeková Mária, VOR, oddelenie životného prostredia, výstavby
a podnikateľskej činnosti
JUDr. Králiková Katarína, vedúca OPaS oddelenia

