
 

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 

Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice 

 

 

Za správnosť:  JUDr. Lenka Čechová Pisarčíková 

        

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 pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

  
Nájomca 

- Akzent Bigboard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 540 957 

 
Predmet nájmu  

- pozemky zapísané v k.ú. Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II na LV č. 965: 

časť parc. č. 3432/2 CKN o výmere 16 m2, časť parc. č. 2767/11 CKN o výmere 8 m2, časť parc. č. 3755/778 

CKN o výmere 16 m2 časť parc. č. 3727 CKN o výmere 8 m2 časť parc. č. 3732 CKN o výmere 20 m2, časť 

parc. č. 3340 CKN o výmere 10 m2, časť parc. č. 3736/1 CKN o výmere 20 m2, časť parc. č. 2833 CKN o 

výmere 10 m2, časť parc. č. 3741/1 CKN o výmere 10 m2, časť parc. č. 3744 CKN o výmere 10 m2, časť 

parc. č. 1624/3 CKN o výmere 10 m2, časť parc. č. 3014 CKN o výmere 8 m2, časť parc. č. 1624/320 CKN 

o výmere 8 m2, časť parc. č. 3003/1 CKN o výmere 8 m2, časť parc. č. 2761/1 CKN o výmere 10 m2, časť 

parc. č. 2756/1 CKN o výmere 10 m2, časť parc. č. 2823 CKN o výmere 10 m2, časť parc. č. 3521 CKN o 

výmere 10 m2, časť parc. č. 3518/1 CKN o výmere 8 m2, časť parc. č. 3755/773 CKN o výmere 8 m2 

 

Výška nájomného  

- 1,- €/ ročne za jedno reklamné zariadenie typu „Citylight“ umiestnené na území mestskej časti  

 

Doba nájmu  

- určitá, trvanie 5 rokov 

 

Účel nájmu 

- umiestnenie a prevádzkovanie prístreškov MHD 

 

Osobitný zreteľ 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že spoločnosť Akzent Bigboard, a.s., na území Mestskej 

časti Košice-Sídlisko KVP na vlastné náklady vybuduje a bude prevádzkovať autobusové prístrešky na 20 

zastávkach MHD podľa požiadaviek mestskej časti. Predmetné autobusové prístrešky budú postavené 

a prevádzkované vo verejnom záujme pre potreby obyvateľov mesta Košice bez zaťaženia rozpočtu Mestskej 

časti Košice-Sídlisko KVP. Existujúce autobusové prístrešky sú na hranici svojej životnosti a je potrebné ich 

vymeniť za nové, modernejšie. Zároveň je potrebné upraviť počty reklamných zariadení typu „Citylight“ a upraviť 

podmienky ich umiestnenia a prevádzky.  

 

 
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/ 

c) Centrálne úradnej elektronickej tabuli 

 

 
Zverejnené dňa :  31.01.2023 

Zvesené dňa      :   ..................  

 

       

         Mgr. Ladislav Lörinc v.r. 

starosta 
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