Mestská časť Košice – Šaca
Materiál na rokovanie 26. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
MČ Košice – Šaca dňa 28.6.2018.
Schválenie prenájmu majetku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
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Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Šaca
podľa
- § 11 ods. 4 písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
Schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
1. Plynovod k Športovému areálu: Distribučný plynovod cca 110 m, prechádzajúci cez
parcely č. 1080/5,1113/1, 1113/21079/45997/2,996,994 a 993/1 ukončený hlavným uzáverom
pred oplotením na južnej fasáde prevádzkovej budovy.
2.Plynovod v lokalite IBV Za kaštieľom o dĺžke 435m, bod napojenia na parcele č 358/85
ďalej prechádzajúci cez parcely 358/3, 358/78, 358/84 a ukončenie pred parcelou 1303/1
účel nájmu – využívanie plynovodu na distribúciu zemného plynu do odberných miest
pripojených na predmetné plynárenské zariadenie.
-

cena nájmu –
doba nájmu –

1,-Eur/rok
neurčitá

dôvod –
1. Zavedenie plynovodu v budove športového areálu je potrebné z dôvodu úspory nákladov na
jeho prevádzku. Doterajší spôsob - elektrickým vykurovaním - je nákladný a výmenou
ušetríme až viac ako 50% nákladov ročne.

2. Rozšírenie rozvodu plynu v rámci realizácie výstavby inžinierskych sieti v rozostavanej
IBV v súlade s Uznesením č. 114/2015 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Šaca –
schváleného „Akčného plánu rozvoja mestskej časti na roky 2016-2018“ v záujme občanov
tejto mestskej časti.
Osobitný zreteľ je šetrenie finančných prostriedkov pri prevádzke športového areálu
a rozširovanie inžinierskych sieti vo verejnom záujme obyvateľov Mestskej časti KošiceŠaca.

Zámer prenájmu majetku bol zverejnený na úradnej tabuli MČ a internetovej stránke MČ
v termíne od 22.5.2018 do 6.6.2018 vrátane.

