
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

U z n e s e n i e 

zo VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 19. júna 2019     číslo: 140 

 

 

Prevod pozemkov formou zámeny v k. ú. Jazero a Furča so spoločnosťou INZUKO s.r.o. 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 9 ods. 2 písm. a)  a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov  

 

schvaľuje 

 

prevod pozemkov formou zámeny:   

registra C KN parc. č. 1547/254, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 11 m
2
 v k. ú. Jazero, 

LV č. 14195 vo vlastníctve spoločnosti INZUKO s.r.o., IČO: 36826685 so sídlom Cyklistická 

11, 040 01 Košice a časť parc. C KN č. 1547/503, zastavaná plocha a nádvorie 

(novovytvorená parc. č. 1547/511 na základe GP č. 10/2018 zo dňa 24.09.2018) s výmerou 

768 m
2
 v k. ú. Jazero, LV č. 2807 toho času vo vlastníctve spoločnosti VAMEX, a.s., Košice, 

IČO: 36200514 so sídlom Lubina 1, 040 12 Košice a po prevode vo vlastníctve spoločnosti 

INZUKO s.r.o., IČO: 36826685 so sídlom Cyklistická 11, 040 01 Košice za pozemky registra 

C KN parc. č. 2140/8, ostatná plocha s výmerou 67 m
2
, časť parc. č. 2140/1, zastavaná plocha 

a nádvorie (novovytvorená parc. č. 2140/25 na základe GP č. 160/2018 zo dňa 15.12.2018) 

s výmerou 116 m
2
 a časť parc. C KN č. 2140/9 ostatná plocha (novovytvorená parc. č. 

2140/26 na základe GP č. 160/2018 zo dňa 15.12.2018) s  výmerou 414 m
2
 všetky v k. ú. 

Furča, LV č. 1 vo vlastníctve Mesta Košice, IČO: 00691135 so sídlom Trieda SNP 48/A,  

040 11 Košice s finančným vyrovnaním vo výške 15,82 Eur v prospech mesta Košice.  

 

Tento prevod podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Košiciach z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, ktorým je majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov k stavbe 

„Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ a na scelenie pozemkov 

vo vlastníctve spoločnosti INZUKO s.r.o.. 

 

 

 

  Ing. Jaroslav Polaček 

  primátor mesta Košice 

  Podpísal dňa: 27.06.2019 

 

 

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop 
 
 Mgr. Matej Čontofalský 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 


