
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

U z n e s e n i e 

zo XIV. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

zo dňa 27. februára 2017    číslo: 716 

 

 

Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Radoslava Fazekaša, Zuzanu Murzovú, 

JUDr. Vladimíra Vargu a manželku Martu, Ing. Dušana Ivana a manželku Renátu 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach  

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

v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu 

mesta Košice  

 

schvaľuje 

 

a) predaj pozemku registra C - KN parc. č. 7132/142 vo výmere 18 m
2
 zastavané plochy 

a nádvoria v k. ú.  Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre Radoslava Fazekaša, 

rodený Fazekaš, dátum narodenia 12.06.1972, bytom Magurská 8 v Košiciach za kúpnu 

cenu 1 766,34 Eur, 

b) predaj pozemku registra C - KN parc. č. 7132/90 vo výmere 19 m
2
 zastavané plochy  

a nádvoria v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre Zuzanu Murzovú, rodená 

Murzová, dátum narodenia 09.01.1966, bytom Cesta pod Hradovou 36 v Košiciach  

za kúpnu cenu 1 864,67 Eur, 

c) predaj pozemku registra C - KN parc. č. 7132/83 vo výmere 18 m
2
 zastavané plochy 

a nádvoria v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre JUDr. Vladimíra Vargu, 

rodený Varga, dátum narodenia 10.02.1940 a manželku Martu, rodená Krajňáková, dátum 

narodenia 19.08.1952, bytom Cesta pod Hradovou 36 v Košiciach do bezpodielového 

spoluvlastníctva za kúpnu cenu 1 766,34 Eur, 

d) predaj pozemku registra C - KN parc. č. 7132/156 vo výmere 17 m
2
 zastavané plochy  

a nádvoria v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre Ing. Dušana Ivana, 

rodený Ivan, dátum narodenia 09.05.1977 a manželku Renátu, rodená Bačová, dátum 

narodenia 09.03.1977, bytom Cesta pod Hradovou 34 v Košiciach do bezpodielového 

spoluvlastníctva za kúpnu cenu 1 668,21 Eur. 

 

 

 

 

 MUDr. Richard Raši, PhD., MPH  

 primátor mesta Košice 

 Podpísal dňa: 03.03.2017 

  

 

Za správnosť: Ing. Pavol Lazúr 
 
  Mgr. Matej Čontofalský 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 


