Dôvodová správa
k spôsobu prevodu a prevodu vlastníctva nehnuteľností na Bačíkovej ulici 7 v Košiciach
na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienkam obchodnej verejnej súťaže
Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) je vlastníkom areálu bývalých
na Bačíkovej ulici 7 v katastrálnom území Stredné Mesto, obec Košice – Staré
okres Košice I, vedených Správou katastra Košice v liste vlastníctva č.
(ďalej len „areál“).
Areál pozostáva z 12 stavieb a 22 pozemkov o celkovej výmere 8192 m2, a to:
1. administratívna budova súp. č. 321 na pozemku reg. C KN parc. č. 266
2. sklad súp. č. 3026 na pozemku reg. C KN parc. č. 269/7
3. sklad súp. č. 3027 na pozemku reg. C KN parc. č. 269/9
4. jedáleň súp. č. 3027 na pozemku reg. C KN parc. č. 269/10
5. sklad súp. č. 3028 na pozemku reg. C KN parc. č. 269/12
6. administratívna budova súp. č. 3023 na pozemku reg. C KN parc. č. 267
7. sklad súp. č. 3023 na pozemku reg. C KN parc. č. 269/14
8. sklad súp. č. 3029 na pozemku reg. C KN parc. č. 269/16
9. sklad súp. č. 3030 na pozemku reg. C KN parc. č. 269/17
10. sklad súp. č. 3024 na pozemku reg. C KN parc. č. 268/2
11. administratívna budova súp. č. 3024 na pozemku reg. C KN parc. č. 268/1
12. ubytovňa súp. č. 3025 na pozemku reg. C KN parc. č. 269/2
a ostatných pozemkov reg. C KN parc. č. 269/1, 269/3 – 269/6, 269/8, 269/11, 269/13,
269/18.
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Úradu KSK bola doručená žiadosť o odkúpenie budovy bývalej jedálne súpisné číslo 3027
a skladu súpisné číslo 3028, vrátane zastavaných pozemkov nachádzajúcich sa v areáli na
Bačíkovej ulici 7 v Košiciach. V nehnuteľnostiach po rekonštrukcii žiadateľ plánuje zriadiť
stomatologické zariadenie.
Zo všetkých stavieb v areáli je užívaná a prenajímaná iba ubytovňa a sklad súp. č. 3029
(garáž). Nájomné zmluvy na predmetné nehnuteľnosti sú uzatvorené so spoločnosťami skupiny
Falck a to na dobu určitú do 30.11.2014 ako víťazmi obchodnej verejnej súťaže v roku 2009 na
ich prenájom. Spoločnostiam skupiny Falck je prenajatých aj 22 parkovacích miest a pozemok,
na ktorom je umiestnené logo spoločnosti. Celkový ročný nájom je vo výške 104 605,51 €.
Iným subjektom je prenajatých ďalších 35 parkovacích miest, reklamná plocha a sklad
v ubytovni s ročným nájomným vo výške 13 456,00 €.
Bývalý správca areálu, Správa majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o.
odporučila predaj budovy bývalej jedálne a skladu, vrátane pozemkov. Taktiež odporučila
ponúknuť na predaj ďalšie nehnuteľnosti v areáli, nakoľko v súčasnom stave nie sú vhodné
na prenájom z dôvodu zlého technického stavu a neeviduje žiadosti o ich prenájom.
Zrekonštruovaná bola len ubytovňa prenajatá spoločnostiam skupiny Falck.
Podľa stanoviska referátu Útvaru hlavného architekta mesta Košice je z územnoplánovacieho hľadiska táto lokalita definovaná ako plocha mestského a nadmestského významu.
U objektov z Bačíkovej, Moyzesovej a Mäsiarskej ulice je vylúčená možnosť zásadných
architektonických zmien, dostavby a nadstavby, dodržať je potrebné aj tvar striech.
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V záujme naplnenia príjmovej časti rozpočtu KSK odbor správy majetku (ďalej len „OSM“)
odporúča predaj nehnuteľností v areáli okrem stavieb a pozemkov pod stavbami prenajatými
spoločnostiam skupiny Falck (Celok č. 5 – ubytovňa súp. č. 3025 na pozemku parc. č. 269/2
a sklad súp. č. 3029 na pozemku parc. č. 269/16) a pozemkov, na ktorých je dvor a zeleň.
Prenájom uvedených nehnuteľností je zdrojom príjmu pre správcu.
Predaj odporúčame z nasledovných dôvodov:
- nehnuteľnosti sú v zlom technickom stave a bez realizácie rekonštrukcie sa nedajú
užívať,
- na rekonštrukciu budov sú kladené zvýšené nároky vyplývajúce z lokalizácie areálu ako
súčasti Mestskej pamiatkovej rezervácie ( s tým sú spojené aj vyššie náklady),
- obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľností vyhlásená v roku 2009 (okrem
zrekonštruovanej ubytovne) bola neúspešná,
- správca neeviduje záujem o prenájom,
- neochota podnikateľských subjektov investovať do prenajatého majetku.
Z dôvodu úspešnosti predaja odporúčame nehnuteľnosti rozdeliť do 4 celkov.
Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom
na zasadnutí dňa 30.05.2013 odporučila Zastupiteľstvu KSK:
a) Zapracovať do podmienok OVS povinnosť víťazov jednotlivých celkov prenajať
si parkovacie miesta na dvore areálu a to: celok 1 a 4 každý v počte 8 miest, celok 2 v počte
3 miesta a celok 4 v počte 4 miesta.
b) Prerokovať a schváliť spôsob prevodu a prevod vlastníctva vyššie uvedených nehnuteľností
na základe obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) a jej podmienky uvedené v bode 2
návrhu na uznesenie, vrátane minimálnej kúpnej ceny pre:
a) Celok 1 vo výške 300 000,00 €,
b) Celok 2 vo výške 120 000,00 €,
c) Celok 3 vo výške 160 000,00 €,
d) Celok 4 vo výške 260 000,00 €.
Na základe vyššie uvedeného a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákonov č. 302/2001
Z. z. a č. 446/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov predkladáme Zastupiteľstvu KSK návrh
nakladania s majetkom uvedený v návrhu na uznesenie.
O schválení prenájmu parkovacích miest podľa bodu 3. návrhu na uznesenie rozhoduje
Zastupiteľstvo KSK trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Špecifikácia nehnuteľného majetku
Celok č. 1
1. Obec:
2. Katastrálne územie:
3. Budovy súpisné čísla:
4. Pozemky parcelné čísla:
5. Výmera na predaj:
6. Cena podľa ZP:
- stavby vrátane príslušenstva
- pozemky
7. Kúpna cena odporúčaná komisiou dňa 30.05.2013:
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Košice
Stredné Mesto
321, 3026
266, 269/7, 269/8
867 m2 (679 + 113 + 75)
278 219,13 €
168 682,35 €
109 536,78 € tzn. 126,34 €/m2
minimálne 300 000,00 €

Celok č. 2
1. Obec:
2. Katastrálne územie:
3. Budovy súpisné čísla:
4. Pozemky parcelné čísla:
5. Výmera na predaj:
6. Cena podľa ZP:
- stavby vrátane príslušenstva
- pozemky
7. Kúpna cena odporúčaná komisiou dňa 30.05.2013:

Košice
Stredné Mesto
3027, 3028
269/9, 269/10, 269/11, 269/12
367 m2 (48 + 288 + 12 + 19)
106 792,29 €
60 425,51 €
46 366,78 € tzn. 126,34 €/m2
minimálne 120 000,00 €

Celok č. 3
1. Obec:
2. Katastrálne územie:
3. Budovy súpisné čísla:
4. Pozemky parcelné čísla:
5. Výmera na predaj:
6. Cena podľa ZP:
- stavby vrátane príslušenstva
- pozemky
7. Kúpna cena odporúčaná komisiou dňa 30.05.2013:

Košice
Stredné Mesto
3023
267, 269/14
446 m2 (439 + 7)
140 146,96 €
83 799,32 €
56 347,64 € tzn. 126,34 €/m2
minimálne 160 000,00 €

Celok č. 4
1. Obec:
2. Katastrálne územie:
3. Budovy súpisné čísla:
4. Pozemky parcelné čísla:
5. Výmera na predaj:
6. Cena podľa ZP:
- stavby vrátane príslušenstva
- pozemky
7. Kúpna cena odporúčaná komisiou dňa 30.05.2013:

Košice
Stredné Mesto
3024, 3030
268/1, 268/2, 269/17, 269/18
825 m2 (667 + 88 + 29 + 41)
240 995,81 €
136 765,31 €
104 230,50 € tzn. 126,34 €/m2
minimálne 260 000,00 €

Prílohy:
1) Kópia katastrálnej mapy
2) Fotodokumentácia – celok č. 1
3) Fotodokumentácia – celok č. 2
4) Fotodokumentácia – celok č. 3
5) Fotodokumentácia – celok č. 4

Košice 06.06.2013
Vypracovala: Ing. Sochová Čolláková
odbor správy majetku
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