Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 14. februára 2019
číslo: 57
Prevod pozemkov v k. ú. Šaca na Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.
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 vlastníctva nasledovného nehnuteľného majetku mesta Košice v spoluvlastníckom
podiele 1/1 - pozemkov registra C KN:
1. parc. č. 1941/2, ostatné plochy s výmerou 1275 m2, LV č. 901
2. parc. č. 1941/3, ostatné plochy s výmerou 23 m2, LV č. 901
3. parc. č. 1943, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19120 m2, LV č. 901
4. parc. č. 1944/2, ostatné plochy s výmerou 2218 m2, LV č. 901
5. parc. č. 1944/3, ostatné plochy s výmerou 398 m2, LV č. 901
6. parc. č. 1965/1, ostatné plochy s výmerou 25836 m2, LV č. 901
7. parc. č. 1993/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 810 m2, LV č. 901
8. parc. č. 1993/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 246 m2, LV č. 901
9. parc. č. 1188/3, vodná plocha s výmerou 120 m2, LV č. 2491
10. parc. č. 2152/6, ostatné plochy s výmerou 41 m2, LV č. 2491
11. parc. č. 1174/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6415 m2, LV č. 3037
v k. ú. Šaca do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14,
Bratislava, IČO: 35919001, za kúpnu cenu spolu vo výške 4 658 024,88 Eur (bez DPH).
Uvedený prevod sa realizuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je verejný záujem
mesta Košice majetkovoprávne usporiadať pozemky dotknuté líniovou stavbou rýchlostnej
komunikácie „R2 Šaca – Košické Oľšany“ (stavbou vo verejnom záujme podľa zákona
č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb
diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov), na ktoré je zriadené
predkupné právo v prospech SR – v zastúpení NDS, a.s..
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