
Mestská časť Košice                                                                                                                                               T: +421 55 798 0101 
Košická Nová Ves                                                                                                                                                        +421 55 671 3974 
Mliečna 1, 040 14 Košice                                                                                                                                 www.kosickanovaves.sk 

 
 

 

 

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa 

ustanovenia § 9a ods. 9 pism. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov - všeobecného záujmu podporovať subjekty zabezpečujúce mimoškolské záujmové 

činnosti a pohybovo – športové aktivity detí, čím podporujú harmonický vývin detí a vedú ich k 

aktívnemu využívaniu voľného času, ustanovenia § 64 ods. 3,  § 75 a nasl. Štatútu mesta Košice 

a Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves a s majetkom 

zvereným do správy Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, týmto zverejňuje 

 

ZÁMER PRENAJAŤ NEHNUTEĽNÝ MAJETOK SPÔSOBOM PRIAMEHO 

PRENÁJMU 
 

 

Predmet prenájmu: - pozemok, vedený Okresným úradom Košice – katastrálny odbor 

na LV č.1050, nachádzajúci sa v okrese Košice III, v mestskej 

časti Košice – Košická Nová Ves v katastrálnom území Košická 

Nová Ves, ako parcela registra „C“ parcelné č. 752/6, spôsob 

využitia: pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión,  

o výmere  1 636 m
2      

- pozemok, vedený Okresným úradom Košice – katastrálny odbor 

na LV č.1050, nachádzajúci sa v okrese Košice III, v mestskej 

časti Košice – Košická Nová Ves v katastrálnom území Košická 

Nová Ves, ako parcela registra „C“ parcelné č. 752/1, spôsob 

využitia: pozemok, na ktorom je dvor , o výmere  834 m
2 

. 

Účel: Účelom prenechania predmetu nájmu do nájmu nájomcovi je 

využitie predmetu nájmu nájomcom na : 

- organizáciu športových a  tréningových procesov počas celého 

roka 

- osadenie a prevádzku Nafukovacej haly s tvrdým povrchom 

v období mesiacov Október – Apríl  

- Predpokladaná hodnota investície  240 000 €. 

- Organizáciu športových podujatí v spolupráci s MČ Košická 

Nová Ves   

Doba prenájmu: doba neurčitá 

Cena Minimálne ročné nájomné vo výške 6 000,00 EUR  

za celý predmet prenájmu. 

 

K uvedenej nehnuteľnosti môžu záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v 

lehote do 15.06.2021 do 15,00 hod. Cenová ponuka musí obsahovať identifikačné údaje  
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záujemcu, ponúknutú cenu a účel využitia predmetu nájmu. Cenovú ponuku je potrebné zaslať 

na adresu: Mestská časť Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14 Košice alebo osobne do 

Kancelárie prvého kontaktu počas úradných hodín v zalepenej obálke s označením 

„NEOTVÁRAŤ – zámer prenájmu nehnuteľnosti“. Bližšie informácie k predmetu priameho 

prenájmu je možné získať na tel. č. 0918 630 122 . 

 

 

 

           Ing. Michal Krcho 

                     starosta MČ 
 

 

 

 

Vyvesené:  31.5.  2021 

 

Zvesené:  


