
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce 
Americká trieda 15,   040 13  Košice 

 

 Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce v zmysle § 9a  ods. 9 písm. c) zákona               

číslo 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov 

 

zverejňuje 

zámer prenájmu nehnuteľného majetku- pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Predmet nájmu: 

 Pozemky registra C KN nachádzajúce sa v katastrálnom území Nové Ťahanovce : 

-  parcela  číslo 3393/97 - ostatná plocha o výmere  50 m2,  evidovaná na LV 2752  

-  parcela  číslo 3393/98 - ostatná plocha o výmere  30 m2,  evidovaná na LV 2752  

-  parcela  číslo 3393/99 - ostatná plocha o výmere  31 m2,   evidovaná na LV 2752 

-  parcela  číslo 3393/100 - ostatná plocha o výmere 32 m2,  evidovaná na LV 2752 

-  parcela  číslo 3393/101 - ostatná plocha o výmere 38 m2,  evidovaná na LV 2752  

-  parcela  číslo 3393/102 - ostatná plocha o výmere 38 m2 ,  evidovaná na LV 3366 

-  parcela číslo  3393/103 - ostatná plocha o výmere 36 m2,  evidovaná na LV 2752  

-  parcela číslo  3393/104 - ostatná plocha o výmere 38 m2,  evidovaná na LV 3367  

-  parcela číslo  3393/105 - ostatná plocha o výmere 24 m2,  evidovaná na LV 3368  

-  parcela číslo  3393/106 - ostatná plocha o výmere 20 m2,  evidovaná na LV 3369 

-  parcela číslo  3393/107 - ostatná plocha o výmere 21 m2,  evidovaná na LV 3371  

-  parcela číslo  3393/108 - ostatná plocha o výmere 71 m2,  evidovaná na LV 2752  

-  parcela číslo 3539        - ostatná plocha o výmere 145 m2,  evidovaná na LV 978 

 

Zdôvodnenie prípadu osobitného zreteľa a účel nájmu: 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že spoločnosť INMEDIA spol. s r.o., v spolupráci  

s mestskou časťou  má záujem na týchto pozemkoch vybudovať  parkovacie miesta. Výstavbou 

parkovacích miest dôjde k zlepšeniu stavu parkovacích plôch pre obyvateľov v danej lokalite. 

Spoločnosť  INMEDIA,  spol. s r. o., po vybudovaní parkovacích plôch  sa  zaväzuje tieto 

bezodplatne previesť do majetku mestskej časti.  

Výška nájomného : 1 Eur za kalendárny rok 

Nájomca:  

INMEDIA, spol. s r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,  IČO: 36 019 208  

Zverejnené na:  

a) úradnej tabuli mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda15, 040 13 Košice 

b) webovom sídle mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  www.tahanovce.net. 

 

 

Zverejnené dňa : 6. apríla 2021 

Zvesené dňa:  

 

http://www.tahanovce.net/

