
Dôvodová správa 
 

k prevodu majetku MČ Košice – DH – stavba „FIT zóna DH VIII“ na ul. Marš. 
Koneva a Triede L.Svobodu  z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
 

     Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov realizovala v roku 2016 výstavbu 
športoviska - „FIT zóna DH VIII“ na ul. Marš. Koneva a Triede L. Svobodu.  Stavba 
stojí na pozemku  s parcelným číslom 2954/65 v katastrálnom území Furča, ktoré je 
vo vlastníctve Mesta Košice.  
   Stavba bola realizovaná v zmysle zmluvy o spolupráci MČ Košice Dargovských 
hrdinov a Správy mestskej zelene v Košiciach a zmluvy o finančnej spoluúčasti MČ 
Košice Dargovských hrdinov na výstavbe športoviska na ul. Marš.Koneva – 
Tr.L.Svobodu  - FIT ZONA DH VIII, uzatvorenej medzi Mestskou časťou Košice 
Dargovských hrdinov a Správou mestskej zelene so sídlom Rastislavova 79, Košice.   
   Hodnota stavby je 20 443,63 €. Cena diela bola hradená čiastočne  z finančných 
prostriedkov poskytnutých z Nadačného fondu SPPoločne pri nadácii SPP, čiastočne 
z finančných prostriedkov  Mesta Košice a čiastočne z vlastných finančných zdrojov. 
Stavba je postavená na pozemku mesta Košice, má verejný charakter a slúži 
obyvateľom mesta  
     
   Správu a údržbu ihrísk zabezpečuje v zmysle Štatútu mesta Košice Správa 
mestskej zelene Košice. Športové ihrisko je  zrealizované na pozemku Mesta Košice, 
má verejný charakter a slúži obyvateľom mesta.  Mestská časť Košice – 
Dargovských hrdinov nie je kompetenčne , personálne a materiálovo technicky 
vybavená      na výkon správy a údržby. Preto Vás žiadame  o súhlas s odpredajom 
investície - „FIT zóna DH VIII.“ na ul. Marš. Koneva a Triede L.Svobodu  za 
symbolickú sumu 1 € pre 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.Jozefa Ďuricu.  
 

   Na základe uvedeného predkladáme návrh na uznesenie : 
 

MiZ MČ Košice – Dargovských hrdinov schvaľuje: 
 

prevod majetku - športoviska - „FIT zóna DH VIII“ na ul. Marš. Koneva a Triede L. 
Svobodu, vybudovaná na pozemku  s parcelným číslom 2954/65 v katastrálnom 
území Furča, ktoré je vo vlastníctve Mesta Košice, 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. 
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     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 mestskej časti 
a na internetovej stránke mestskej časti dňa 23.02.2018. 
 
 
 
 
  
 
V Košiciach dňa 23.02.2018                       
Spracovala : MVDr. Tomeková Mária,  Odd.ŽPVaPČ 


