
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

U z n e s e n i e 

z XIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

zo dňa 12. decembra 2016            číslo: 645 

 

 

Prevod pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce, Košická Nová Ves, Letná a Jazero formou 

zámeny so spoločnosťou DUMAD s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach  

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice 

 

schvaľuje 

 

prevod pozemkov formou zámeny: 

vo vlastníctve mesta Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135  

1. v k. ú. Košická Nová Ves všetky registra C KN: 

parc. č. 437/8 s výmerou 40 m², parc. č. 437/9 s výmerou 6 m², parc. č. 435/4 s výmerou  

54 m², parc. č. 435/5 s výmerou 11 m², parc. č. 435/6 s výmerou 2 m², parc. č. 1642/2  

s výmerou 41 m² a 

- časť parc. č. 437/3 (novovytvorená parc. č. 437/15) s výmerou 73 m²  

- časť parc. č. 1642/1 (novovytvorená parc. č. 1642/3) s výmerou 6 m²  

(obidve novovyt. parcely vznikli na základe GP č. 29/2016 zo dňa 08.07.2016  

vyhotoveného spoločnosťou GEOLA-KE s.r.o., so sídlom Národná trieda 42, Košice) 

všetky zastavané plochy a nádvoria spolu s výmerou 233 m², LV č. 1050. 

 

2. v k. ú. Letná všetky registra C KN: 

- časť parc. č. 3559/173 (novovytvorená parc. č. 3559/209) s výmerou 66 m²  

- časť parc. č. 3559/173 (novovytvorená parc. č. 3559/210) s výmerou 9 m²  

- časť parc. č. 3559/173 (novovytvorená parc. č. 3559/211) s výmerou 12 m² 

- časť parc. č. 3559/173 s výmerou 60 m²  

všetky ostatné plochy 

- časť parc. č. 3559/207 (novovytvorená parc. č. 3559/208 ) s výmerou 240 m², zastavané 

plochy a nádvoria 

(všetky novovytvorené parcely vznikli na základe GP č. 31/2016 zo dňa 19.09.2016 

vyhotoveného spoločnosťou GEOLA-KE s.r.o., so sídlom Národná trieda 42, Košice) 

spolu s výmerou 387 m², LV č. 11620. 

 

3. v k. ú. Jazero všetky registra C KN: 

- parc. č. 3986/3 s výmerou 67 m², zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3986/4 s výmerou 10 m², ostatné plochy 

- parc. č. 3986/6 s výmerou 34 m², ostatné plochy 

- parc. č. 3991/53 s výmerou 129 m², ostatné plochy 

- parc. č. 4463/6 s výmerou 29 m², ostatné plochy 

- parc. č. 4463/7 s výmerou 179 m², zastavané plochy a nádvoria  

- parc. č. 4463/8 s výmerou 181 m², zastavané plochy a nádvoria 

- časť parc. č. 4463/1 (novovytvorená parc. č. 4463/11) s výmerou 200 m², zastavané 

plochy a nádvoria 
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(novovytvorená parcela vznikla na základe GP č. 39/2016 zo dňa 16.09.2016 

vyhotoveného spoločnosťou GEOLA-KE s.r.o., so sídlom Národná trieda 42, Košice) 

spolu s výmerou 829 m², LV č. 11650. 

Celková výmera 1449 m² je vo vlastníctve mesta Košice. 

 

za pozemky vo vlastníctve spoločnosti DUMAD s.r.o. so sídlom Štefánikova 42, 040 01 

Košice, IČO: 50449672: 

v k. ú. Nové Ťahanovce: 

- reálne vysporiadanie podielov na pozemku registra E KN parc. č. 2529/3, orná pôda: 

  (novovytvorená parc. č. 3407/4) s výmerou 232 m², ostatné plochy  

  (novovytvorená parc. č. 3408/19) s výmerou 93 m², ostatné plochy  

  (novovytvorená parc č. 3410/46) s výmerou 82 m², zastavané plochy a nádvoria  

  (všetky novovytvorené parcely vznikli na základe GP č. 32/2016 zo dňa 22.09.2016   

  vyhotoveného spoločnosťou GEOLA-KE s.r.o., so sídlom Národná trieda 42, Košice),  

  LV č. 3486 

- E KN parc. č. 2532/501 s výmerou 1042 m² , orná pôda, LV č. 3493. 

  Celková výmera je 1449 m². 

 

Zámena pozemkov je s finančným vyrovnaním 9 799,04 Eur v prospech mesta Košice  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov 

pod časťou štvorprúdovej komunikácie Americká trieda a rozšírenie verejných parkovacích 

státí v rámci existujúcich a plánovaných obchodných centier Klas. 

 

 

 

 

 

 MUDr. Richard Raši, PhD., MPH  

 primátor mesta Košice 

 Podpísal dňa: 19.12.2016 

  

 

 

 

 

 

 

Za správnosť: Ing. Pavol Lazúr 
 
  Mgr. Matej Čontofalský 

 

 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 

 


