
 

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 

Trieda KVP č. 1., 040 23 Košice 

 

 

Zrušenie obchodnej verejnej súťaže 

vyhlásenej podľa § 281 – 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa      

§ 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov dňa 26.11.2021  

1. Vyhlasovateľ: Mestská časť Košice – Sídlisko KVP (ďalej aj „MČ KVP“) 

Zastúpená: Mgr. Ladislav Lörinc, starosta 

Sídlo: Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice 

IČO: 00 691 089 

http://mckvp.sk 

    

2. Predmet verejnej obchodnej súťaže: 

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP vyhlásila súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie na 

kúpnej zmluvy a nájomnej zmluvy k majetku mestskej časti - areálu bývalej MŠ v 

Drocárovom parku, evidovanému na liste vlastníctva č. 2879, katastrálne územie Grunt, obec: 

Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II: 

a) Stavba so súpisným číslom 1149 stojaca na parcele registra CKN č. 3555/3,  

b) Stavba so súpisným číslom 3155 stojaca na parcele registra CKN č. 3555/6,  

c) Stavba so súpisným číslom 3156 stojaca na parcele registra CKN č. 3555/5,  

d) Stavba so súpisným číslom 3157 stojaca na parcele registra CKN č. 3555/4,  

e) Stavba so súpisným číslom 3158 stojaca na parcele registra CKN č. 3555/2,  

f) Pozemok - parcela registra CKN č. 3555/2 o výmere 316 m2,  

g) Pozemok - parcela registra CKN č. 3555/3 o výmere 314 m2, 

h) Pozemok - parcela registra CKN č. 3555/4 o výmere 313 m2, 

i) Pozemok - parcela registra CKN č. 3555/5 o výmere 315 m2, 

j) Pozemok - parcela registra CKN č. 3555/6 o výmere 62 m2, 

k) Pozemok - parcela registra CKN č. 3555/7 o výmere 62 m2, 

l) Pozemok - parcela registra CKN č. 3555/8 o výmere 28 m2, 

m) Pozemok - parcela registra CKN č. 3555/9 o výmere 39 m2, 

n) Pozemok - parcela registra CKN č. 3555/10 o výmere 53 m2. 

 

3. Zrušenie obchodnej verejnej súťaže 

Predložené súťažné návrhy nespĺňali podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže 

týkajúce sa minimálnej výšky nájomného. Vzhľadom na túto skutočnosť nebolo možné 

žiaden z predložených súťažných návrhov zahrnúť do hodnotenia, a teda žiaden zo súťažných 

návrhov nebolo možné vyhodnotiť ako víťazný. S poukazom na uvedené skutočnosti Mestská 

časť Košice – Sídlisko KVP ruší obchodnú verejnú súťaž. 

 

V Košiciach dňa 05.01.2022      

 

Mgr. Ladislav Lörinc v.r. 

                 starosta 

http://mckvp.sk/

