
O Z N Á M E N I E 
 
 Mestská časť Košice - Sever týmto zverejňuje zámer previesť majetok 
mestskej časti na mesto Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, 
ods. 8 písm. e ) zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov : 
 
Detské ihrisko Národná trieda 76-86 I.etapa 
Park Hroncová - Fitness pre každú generáciu 
Detské ihrisko Národná trieda 76-86 II.etapa 
Detské ihrisko Park duklianskych obetí 1-5 
Detské ihrisko Gerlachovská 12 -22 
Detské ihrisko Cesta pod Hradovou 34-36 
Detské ihrisko Študentská 12-13 
Detské ihrisko, fitness Park duklianskych obetí 
Detské ihrisko, workout Park duklianskych obetí 
Parkoviská na Vodárenskej ulici 15-19, 21-25 
Parkoviská na uliciach Študentská – Odborárska 
Parkovisko na Kisdyho ulici 
       
      Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o prevod majetku Mestskej časti Košice - 
Sever  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa  § 9a, ods. 8 písm. e ) zákona č.  
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je potrebné tento 
materiál predložiť na rokovanie Miestnej rady MČ Košice - Sever a Miestneho 
zastupiteľstva MČ Košice - Sever. Prevod majetku je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, nakoľko detské ihriská a parkoviská majú verejný charakter a budú slúžiť  
obyvateľom   mesta.   Mestská  časť   Košice  -  Sever   nemá   vytvorené    
podmienky   ( materiálne, technické, personálne a finančné ) na zabezpečovanie 
správy a údržby predmetných ihrísk a parkovísk.  Správu a údržbu ihrísk bude 
zabezpečovať príspevková organizácia mesta Košice,  Správa mestskej zelene 
v Košiciach. Správu a údržbu parkovísk bude zabezpečovať mesto Košice. 
 
  V zmysle vyššie uvedeného zákona pri prevode majetku mestskej časti 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhoduje miestne zastupiteľstvo trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov a zámer previesť majetok  na Mesto Košice je mestská 
časť povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu miestnym 
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a svojej internetovej stránke.  
 
 Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením oznámenia na úradnej 
tabuli a zverejnením oznamu na internetovej stránke Mestskej časti  Košice - Sever 
www.kosicesever.sk. 
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