
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

U z n e s e n i e 

z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 20. - 21. februára 2020   číslo: 366 

 

Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice  

a SBD III Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny 
 

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 vlastníctva majetku Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, IČO: 00691135, v k. ú. 

Košická Nová Ves, zapísaného na LV č. 1050 - častí pozemkov registra C KN parcelné číslo:  

- 1152/9, zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 574 m² (ako diel č. 4 s výmerou 38 m²) a 

- parc. č. 1152/10, zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 2151 m² (ako diel č. 2 

s výmerou 17 m² a diel č. 3 s výmerou 13 m²), 
 
zámenou s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice vo výške 1 300,- Eur, 
 
za spevnené plochy nachádzajúce sa pozemku registra C KN parc. č. 1152/9, zastavaná 

plocha a nádvorie v k. ú. Košická Nová Ves, ktoré sú vo vlastníctve STAVEBNÉHO 

BYTOVÉHO DRUŽSTVA III KOŠICE (skrátene SBD III Košice), Furčianska 60/1013, 

Košice, IČO: 00222089 a sú verejne prístupné (komunikácia, parkovisko, chodníky). 
 
Diely č. 2, 3 a 4, ktoré boli vytvorené na základe geometrického plánu č. 58/2018, vyhotoveného 

GEOBUILD s.r.o., Zupkova 27, Košice dňa 22.08.2018 a úradne overeného Okresným úradom 

Košice dňa 03.09.2018 pod č. G1-861/2018 sa pričlenia k pozemku registra C KN parc. č. 1152/6, 

zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 882 m
2
 v k. ú. Košická Nová Ves vo vlastníctve 

STAVEBNÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA III KOŠICE (skrátene SBD III Košice). 
 
Uvedený prevod sa realizuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorým je verejný 

záujem mesta Košice získať do svojho vlastníctva verejne prístupné spevnené plochy – 

komunikáciu, parkovisko a chodníky nachádzajúce sa na pozemku vo vlastníctve mesta 

Košice a tým usporiadať aj majetkovoprávne právne vzťahy. Zjednotenie vlastníctva parcely 

a stavby na nej zjednoduší aj proces realizácie obratiska MHD, ktorého umiestnenie 

je navrhované aj na časti predmetnej parcely. 

 

 

 

  Ing. Jaroslav Polaček 

  primátor mesta Košice 

  Podpísal dňa: 28.02.2020 

 

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop 
 
 Mgr. Matej Čontofalský 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 


