
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

U z n e s e n i e 

z XXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

zo dňa 18. júna 2018           číslo: 1193 

 

 

Prevod pozemkov v k. ú. Terasa formou zámeny s MUDr. Alexandrou Chovančákovou 

a Mgr. Katarínou Pšenčíkovou 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:   

časť parc. E KN č. 6669/1 zastavané plochy a nádvoria (novovytvorená parc. č. 4699/548) 

s výmerou 673 m² v k. ú. Terasa, LV č. 15038 vo vlastníctve mesta Košice pre 

MUDr. Alexandru Chovančákovú, nar. 21.09.1972 bytom Krosnianska 95, 040 22 Košice 

a Mgr. Katarínu Pšenčíkovú, nar. 27.11.1974 bytom Šípková 6, 040 01 Košice 

do podielového spoluvlastníctva v rovnakom podiele 1/2 k celku  

 

za pozemky registra C KN:  

- časť parc. č. 4699/186 orná pôda (novovytvorená parc. č. 4699/550) s výmerou 130 m², LV 

č. 15638 v podielovom spoluvlastníctve MUDr. Alexandry Chovančákovej v podiele 

1058/1691 k celku a Mgr. Kataríny Pšenčíkovej v podiele 633/1691 k celku, 

- časť parc. č. 4699/190 orná pôda (novovytvorená parc. č. 4699/551) s výmerou 99 m², LV 

č. 15020 vo výlučnom vlastníctve MUDr. Alexandry Chovančákovej,  

- časť parc. č. 4699/251 orná pôda (novovytvorená parc. č. 4699/552) s výmerou 156 m², LV 

č. 14815 vo výlučnom vlastníctve Mgr. Kataríny Pšenčíkovej,  

- časť parc. č. 4699/252 orná pôda (novovytvorená parc. č. 4699/553) s výmerou 210 m² LV 

č. 13764 v podielovom spoluvlastníctve MUDr. Alexandry Chovančákovej v podiele 1/2 

k celku a Mgr. Kataríny Pšenčíkovej v podiele 1/2 k celku, 

- parc. č. 4699/543 orná pôda s výmerou 78 m², LV č. 15638 v podielovom spoluvlastníctve 

MUDr. Alexandry Chovančákovej v podiele 1058/1691 k celku a Mgr. Kataríny 

Pšenčíkovej v podiele 633/1691 k celku pre Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 

11 Košice, IČO: 00691135 

všetko v k. ú. Terasa, novovytvorené parcely boli zamerané na základe GP č. 8/2018 zo dňa 

23.04.2018.  
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Zámena pozemkov je s finančným vyrovnaním vo výške 150,- Eur v prospech mesta Košice 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vysporiadanie pozemkov na výstavbu 

prístupovej komunikácie a chodníka v zmysle ÚPN Zóny „Košice – Domino“ a na scelenie 

pozemkov žiadateliek. 

 

 

 

 

 

 

 JUDr. Martin Petruško 

 námestník primátora mesta Košice 

 Podpísal dňa: 22.06.2018 

  

 

 

 

 

 

 

Za správnosť: Ing. Pavol Lazúr 
 
  Mgr. Matej Čontofalský 

 

 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 

 


