Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
zo XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 18. septembra 2017
číslo: 950
Prevod vlastníctva majetku mesta v k. ú. Južné Mesto na PhDr. Patrika Géciho
a JUDr. Moniku Géciovú, PhD. 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 majetku Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, IČO: 00691135:
- časť pozemku registra C KN parc. č. 1910/18, ostatné plochy s celkovou výmerou 1222 m2
v k. ú. Južné Mesto, zapísaného na LV č. 14465 a
- časť pozemku registra C KN parc. č. 1918/2, zastavané plochy a nádvoria s celkovou
výmerou 240 m2 v k. ú. Južné Mesto, zapísaného na LV č. 11650,
(novovytvorený pozemok registra C KN parc. č. 1910/24, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 225 m2 v k. ú. Južné Mesto, ktorý vznikol na základe geometrického plánu
č. 3/2012 vyhotoveného Vladimírom Vantom – GEO-KS, Bohdanovce 298 dňa 16.07.2012 a
úradne overeného Správou katastra Košice dňa 03.08.2012 pod č. 762/12) do bezpodielového
spoluvlastníctva PhDr. Patrika Géciho, nar. 28.12.1975, bytom Lomonosovova 38, Košice
a JUDr. Moniky Géciovej, PhD., nar. 19.05.1971, bytom Strieborná 13, Košice za kúpnu cenu
vo výške 13 950,- Eur.
Uvedený prevod sa realizuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je plánovaný
zámer využitia častí predmetných pozemkov na vytvorenie nových parkovacích miest, ktoré
budú slúžiť nielen návštevníkom spoločností sídliacich v administratívnej budove
na Mudroňovej ulici (najmä zdravotníckych ambulancií) ale mimo pracovnej doby budú mať
verejný charakter s možnosťou využitia parkovania aj širokou verejnosťou. Vytvorenie
nových parkovacích miest bude mať vplyv aj na odľahčenie statickej dopravy v uvedenej
lokalite, ktorá je predimenzovaná nielen parkujúcimi autami obyvateľov ale aj návštevníkov
Univerzitnej nemocnice LP.
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