Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z X. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 6. novembra 2019
číslo: 277
Zámena pozemku v k. ú. Jazero vo vlastníctve Mgr. Evy Krškovej za pozemok
v k. ú. Jazero vo vlastníctve mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod Slaneckou cestou
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
schvaľuje
zámenu pozemku C KN parc. č. 305//366, ostatná plocha s výmerou 623 m2 v k. ú. Jazero
vo vlastníctve Mgr. Evy Krškovej, rod. Toporovej, dátum narodenia: 19.04.1972, bytom
Wuppertálska 31, 040 23 Košice, LV č. 13709 do vlastníctva Mesta Košice so sídlom Trieda
SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135,
za časť pozemku vo vlastníctve Mesta Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice,
IČO: 00691135, parc. C KN č. 4434/1 v k. ú. Jazero (novovytvorené parc. č. 4434/65, ostatná
plocha s výmerou 375 m2, parc. č. 4434/66, ostatná plocha s výmerou 161 m2, parc. č.
4434/67, ostatná plocha s výmerou 48 m2, parc. č. 4434/68, ostatná plocha s výmerou 29 m2,
parc. č. 4434/69, ostatná plocha s výmerou 10 m2) v k. ú. Jazero, vytvorených na základe
geometrického plánu č. 16/2019 zo dňa 11.10.2019, vypracovaným spoločnosťou GEOLAKE s.r.o., LV č. 11650 do vlastníctva Mgr. Evy Krškovej, dátum narodenia: 19.04.1972,
bytom Wuppertálska 31, 040 23 Košice, s finančným vyrovnaním 22 017,50 Eur v prospech
mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je majetkovoprávne
vysporiadanie pozemkov pod Slaneckou cestou, pre potreby realizácie projektu
„Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“,
s podmienkou bezodplatného zriadenia vecného bremena v prospech mesta Košice
spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemkov C KN parc. č. 4434/66, 4434/67, 4434/68
a 4434/69 v k. ú. Jazero strpieť umiestnenie a zachovanie zelene na pozemkoch C KN parc. č.
4434/66 a parc. č. 4434/68 v k. ú. Jazero a strpieť umiestnenie a zachovanie chodníkov na
pozemkoch C KN parc. č. 4434/67 a parc. č. 4434/69 v k. ú. Jazero.

Ing. Jaroslav Polaček
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