
 

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 

Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice 

 

 
        

Mestská časť Košice- Sídlisko KVP  

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

predpisov zverejňuje 

 zámer prenájmu nebytových priestorov  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

  
 
Predmet nájmu  

- nebytové priestory nachádzajúce sa v budove Miestneho úradu Mestskej časti Košice – 

Sídlisko KVP, a to: 

- v budove súp. č. stavby II. 1603, postavenej na pozemku parc. č. 3309/19 CKN, v k.ú. 

Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II o výmere 108 m2, zapísanej na LV 

č. 965 

- v budove súp. č. stavby 1603, postavenej na pozemku parc. č. 3309/19 CKN, v k.ú. 

Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II o výmere 91,82 m2, zapísanej na 

LV č. 965 

Výška nájomného  

- 1,- Eur/m2/rok; v súhrne  za celú výmeru nebytového priestoru 199,82 Eur/rok 
 

Doba nájmu  

- nájom na neurčitú dobu 

Účel nájmu 

- kancelárske priestory, skladové priestory, dielňa, šatne a denná miestnosť pre zamestnancov 

nájomcu, garáž pre motorové vozidlo 

Osobitný zreteľ 

- Osobitný zreteľ spočíva v osobe nájomcu, ktorým je právnická osoba, ktorej jediným spoločníkom je 

Mestská časť Košice  - Sídlisko KVP. Podnik služieb KVP s.r.o. má štatút registrovaného sociálneho 

podniku podľa zák. č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, bol založený za účelom vykonávania činností pre Mestskú časť Košice – Sídlisko 

KVP vo verejnom záujme v rámci výkonu kompetencií mestskej časti a jeho primárnym účelom nie je 

tvorba zisku.  
 

Nájomca 

- Podnik služieb KVP  s.r.o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice, IČO: 52 572 005 
 

 
Zverejnené na : 

a) úradnej tabuli mestskej časti Košice- Sídlisko KVP , Trieda KVP č.1, 040 23 Košice  
b) webovom sídle mestskej časti Košice- Sídlisko KVP : http://www.mckvp.sk/miestny-urad/predaj-a-prenajom-

majetku/osobitneho-zretela/ 

 

 
Zverejnené dňa :  26.05.2020 

Zvesené dňa      :    

        

         Mgr. Ladislav Lörinc v.r. 

                                       starosta 


