Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 12. septembra 2016
číslo: 547
Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves na MČ Košice – Košická Nová Ves
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
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, § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Košice – častí pozemkov registra E KN parc.
č. 2149/1, lesný pozemok s celkovou výmerou 1209260 m2, č. 583/501, ostatné plochy
s celkovou výmerou 5366 m2 a pozemku parc. č. 666/502, ostatné plochy s výmerou 6 m2
v k. ú. Košická Nová Ves, zapísaných na LV č. 1050 a LV č. 3140 nasledovne:
z parc. č. 583/501, ostatné plochy – diel č. 1 s výmerou 399 m2,
z parc. č. 666/502, ostatné plochy – diel č. 2 s výmerou 6 m2,
z parc. č. 2149/1, lesný pozemok – diel č. 3 s výmerou 1184 m2,
(ako pozemok registra C KN parc. č. 1107/42, zastavané plochy s výmerou 1589 m2)
z parc. č. 2149/1, lesný pozemok:
- diel č. 4 s výmerou 88 m2 (ako pozemok registra C KN parc. č. 1107/51, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 88 m2),
- diel č. 5 s výmerou 162 m2 (ako pozemok registra C KN parc. č. 1107/52, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 162 m2),
- diel č. 6 s výmerou 73 m2 (ako pozemok registra C KN parc. č. 1107/53, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 73 m2) a
- diel č. 7 s výmerou 947 m2 (ako novovytvorený pozemok registra C KN parc. č.1107/58,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 947 m2),
na Mestskú časť Košice – Košická Nová Ves so sídlom Mliečna č. 1, 040 14 Košice,
za kúpnu cenu vo výške 4 800,- €.
Pozemky vznikli oddelením na základe geometrického plánu č. 27/2016 vyhotoveného
GEOLA – KE s.r.o., Národná trieda 42, Košice dňa 07.07.2016 a úradne overeného
Okresným úradom Košice dňa 14.07.2016 pod č. G1 – 664/2016.
Uvedený prevod sa realizuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je verejný záujem
mesta Košice na majetkovoprávnom usporiadaní vlastníckych vzťahov s Mestskou časťou
Košice – Košická Nová Ves ako vlastníkom stavby združeného objektu ČOV, nachádzajúcej
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sa na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice. Vzhľadom na skutočnosť, že ide
o verejnoprospešnú stavbu, Mestská časť Košice – Košická Nová Ves je podľa aktuálnej
výzvy aj oprávneným žiadateľom na jej intenzifikáciu z prostriedkov EÚ.
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