Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z XXV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 23. septembra 2021
číslo: 757
Prevod pozemkov formou zámeny v k. ú. Južné mesto medzi mestom Košice
a spoločnosťou MERKURY MARKET SLOVAKIA, 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
schvaľuje
prevod pozemkov formou zámeny:
pozemok registra C KN časť parc. č. 501/597 (novovytvorená parc. č. 501/675 na základe
geometrického plánu č. 78/2021 zo dňa 05.08.2021 vyhotoveného spoločnosťou GEOkreativ
spol. s r.o. so sídlom Školská 97/7, 044 02 Malá Ida), zastavaná plocha a nádvorie s výmerou
1129 m2 v k. ú. Južné mesto v podiele 1/1 k celku, LV č. 11650 vo vlastníctve Mesta Košice,
IČO: 00 691 135 so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice za nasledovné pozemky:
- C KN parc. č. 501/599 ostatná plocha s výmerou 2560 m2 v podiele 2/12 k celku (tzn.
426,66 m2)
- C KN parc. č. 501/257 ostatná plocha s výmerou 11 m2 v podiele 1/1 k celku
- C KN parc. č. 501/258 orná pôda s výmerou 119 m2 v podiele 1/1 k celku
- C KN parc. č. 501/526 orná pôda s výmerou 19 m2 v podiele 1/1 k celku
- C KN parc. č. 449/273 orná pôda s výmerou 233 m2 v podiele 1/1 k celku
- C KN časť parc. č. 499/99 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 240 m2 v podiele 1/1
k celku
- C KN časť parc. č. 499/100 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 362 m2 v podiele 1/1
k celku (novovytvorená parc. č. 499/155 s výmerou 602 m2 na základe geometrického
plánu č. 78/2021 zo dňa 05.08.2021 vyhotoveného spoločnosťou GEOkreativ spol. s r.o.
so sídlom Školská 97/7, 044 02 Malá Ida)
všetky v k. ú. Južné mesto spolu s výmerou 1410,66 m2, evidované na LV č. 14900, 12635
a 14498 vo vlastníctve spoločnosti MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., IČO:
36501891 so sídlom Duklianska 11, 080 01 Prešov bez finančného vyrovnania z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
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Dôvodom hodným osobitného zreteľa je majetkovoprávne vysporiadanie spoluvlastníckeho
podielu 2/12 k celku k pozemku parc. C KN č. 501/599 do vlastníctva mesta Košice,
vysporiadanie pozemkov pod časťami komunikácie Pri prachárni a scelenie pozemkov
pre mesto Košice a spoločnosť MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
Podpísal dňa: 01.10.2021
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