
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: 636 

 

 

Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny bez finančného vyrovnania 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach  

podľa § 9 ods. 2 písm. c) a § 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. a), b) Štatútu mesta 

Košice 

 

schvaľuje 

 

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, IČO: 

00691135 - pozemkov registra C KN: 

k. ú. Stredné mesto, LV č. 10527 

parc. č. 662/21, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 85 m² 

parc. č. 662/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 232 m², 

 

k. ú. Severné mesto, LV č. 11620 

parc. č. 2757, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 637 m² 

parc. č. 2778/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 171 m²  

parc. č. 2778/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 299 m², 

 

k. ú. Letná, LV č. 11620 

parc. č. 124/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 898 m² 

parc. č. 124/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 115 m² 

parc. č. 124/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 65 m², 

 

k. ú. Furča, LV č. 1 

parc. č. 3010/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1991 m², 

 

k. ú. Jazero, LV č. 11650 

parc. č. 4096/21, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2116 m², 

 

k. ú. Terasa, LV č. 12576 

parc. č. 1400/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1019 m², 

  

zámenou bez finančného vyrovnania 

 

za nehnuteľnosti vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 

Košice, IČO: 35541016 - pozemky registra C KN:  

 

k. ú. Južné mesto, LV č. 2468 

parc. č. 533/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1611 m², 
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k. ú. Terasa, LV č. 7085 

parc. č. 1466/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 764 m²     

parc. č. 1466/11, ostatné plochy s výmerou 223 m²      

parc. č. 1466/12, ostatné plochy s výmerou 50 m²      

parc. č. 1466/13, ostatné plochy s výmerou 261 m²      

parc. č. 1466/14, ostatné plochy s výmerou 48 m²      

parc. č. 1466/16, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 329 m² , 

 

k. ú. Nižná Úvrať, LV č. 5007 

parc. č. 1473/41, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2058 m², 

 

k. ú. Šaca, LV č. 86     

parc. č. 351, ostatné plochy s výmerou 165 m²     

parc. č. 352/1, ostatné plochy s výmerou 369 m², 

   

k. ú. Severné mesto, LV č. 14071 

parc. č. 2778/16, ostatné plochy s výmerou 214 m²    

parc. č. 2778/17, ostatné plochy s výmerou 136 m²    

parc. č. 2778/19, ostatné plochy s výmerou 101 m² , 

 

k. ú. Južné mesto, LV č. 12154 

parc. č. 1945/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1145 m², vrátane príslušenstva 

(oplotenie),     

 

k. ú. Huštáky, LV č. 12628 

parc. č. 3805/9, ostatné plochy s výmerou 321 m². 

 

Uvedený prevod sa realizuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) cit. zákona z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, ktorým je verejný záujem spočívajúci v majetkovoprávnom usporiadaní 

vzťahov k pozemkom dotknutých stavbou modernizácie električkových tratí v meste Košice 

(záväzok vyplývajúci z budúcej zmluvy č. 2013002684 zo dňa 14.11.2013) ako aj pozemkov, 

na ktorých sa nachádzajú komunikácie, chodníky a verejná zeleň vo vlastníctve mesta Košice. 

Činnosti spojené s ich správou, údržbou a čistotou patria do pôsobnosti mesta Košice. 

 

 

 

 

 MUDr. Richard Raši, PhD., MPH  

 primátor mesta Košice 

 Podpísal dňa: 19.12.2016 

  

 

 

Za správnosť: Ing. Pavol Lazúr 
 
  Mgr. Matej Čontofalský 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 


