
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova č. 7, 040 22 Košice 
 
 

 
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mestskej časti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
 
 
   Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov v zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer 
prevodu nehnuteľného majetku mestskej časti z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
 
 
   Predmetom prevodu je stavba miestnych a účelových komunikácií - „Úprava 
križovatky Zupkova – Krosnianska – Ovručská“ v Mestskej časti Košice Dargovských 
hrdinov, realizovaná   na pozemkoch s parcelnými číslami : 2954/15, 2757 a 2889, 
k.ú. Furča za cenu 1,- € na nadobúdateľa Mesto Košice, ktoré bude vykonávať 
správu  a údržbu predmetnej stavby. 
 
Dôvody hodné osobitného zreteľa: 
- stavba je vybudovaná  na pozemkoch Mesta Košice, 
- stavba má verejný charakter a slúži obyvateľom mesta, 
- správu a údržbu bude zabezpečovať Mesto Košice, 
- Mestská časť Košice Dargovských hrdinov nie je kompetenčne, personálne ani 
materiálovo – technicky zabezpečená na výkon správy a údržby. 
 
Schválenie prevodu nehnuteľného majetku mestskej časti z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej 
časti Košice - Dargovských hrdinov dňa 13.12.2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Jozef Andrejčák 

        starosta MČ 
 
 
 
 
 
Vyvesené : 28.11.2016 
 
Zvesené : 

 



Dôvodová správa 
 

k prevodu majetku MČ Košice – DH – stavba „Úprava križovatky Zupkova – 
Krosnianska – Ovručská“ v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
 

     Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov realizovala v roku 2015 stavbu  
„Úprava križovatky Zupkova – Krosnianska – Ovručská“ na pozemkoch s parcelnými 
číslami 2954/15,2757 a 2889 v katastrálnom území Furča, ktoré sú vo vlastníctve 
Mesta Košice.  
   Stavba bola realizovaná Mestskou časťou Košice Dargovských hrdinov 
prostredníctvom firmy Zbereko spol. s r.o., ktorá bola vybratá výberovým konaním. 
Práce sa uskutočnili na základe zmluvy o dielo, uzatvorenej podľa § 536 a nasl. 
Zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákonníka/ v znení zmien  a doplnkov.  
   Cena diela bola 13 836,10 €.  Hradená bola čiastočne  z finančných prostriedkov 
Mesta Košice a čiastočne z vlastných finančných prostriedkov.  
    Stavba  bola skolaudovaná  Mestom   Košice,  špeciálnym stavebným  úradom  
pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.  
 

   Miestne a účelové komunikácie, vybudované v lokalite križovatky Zupkova – 
Krosnianska – Ovručská sú realizované na pozemkoch s 2954/15, 2757 a 2889 
v katastrálnom území Furča, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Košice. Stavba má 
verejný charakter a slúži obyvateľom mesta. 
 

   Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov nie je kompetenčne, personálne 
ani materiálovo technicky zabezpečená na výkon správy a údržby miestnych 
a účelových komunikácií. Túto činnosť zabezpečuje Mesto Košice.  
 

   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 Štátneho fondu rozvoja bývania, Úradu vládneho auditu, 
a od súdneho exekútora JUDr.Ing. Štoreka.  
 

   Na základe uvedeného predkladáme návrh na uznesenie : 
 

MiZ MČ Košice – Dargovských hrdinov schvaľuje: 
 

prevod majetku - stavba „Úprava križovatky Zupkova – Krosnianska – Ovručská, 
vybudovaná na pozemkoch s parcelnými číslami 2954/15,2757 a 2889 
v katastrálnom území Furča,  realizovaný zmluvou o prevode majetku podľa § 9a 
ods. 8 písm. e/ zákona č.138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
na nadobúdateľa mesto Košice za cenu 1,- € z dôvodov hodných osobitného zreteľa.  
Dôvody: 
-stavba vybudovaná na pozemkoch Mesta Košice, 
-správu a údržbu bude zabezpečovať Mesto Košice, 
-Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov nie je kompetenčne, personálne ani 
materiálovo – technicky zabezpečená na výkon správy a údržby, 
-stavba má verejný charakter a slúži obyvateľom mesta 
V zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov bol zámer prevodu zverejnený na úradnej tabuli a internetovej 
stránke 28.11.2016  
 
V Košiciach dňa 24.11.2016                      Spracoval: MVDr.Tomeková Mária,  Odd.ŽPVaPČ 


