
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

U z n e s e n i e 

z XXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

zo dňa 18. júna 2018           číslo: 1178 

 

 

Zámena pozemkov v k. ú. Jazero vo vlastníctve Ing. Jána Spišáka za pozemky 

vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Sokoľ, Kostoľany nad Hornádom a Malá Vieska 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom majetkovoprávneho usporiadania 

pozemkov pod Slaneckou cestou 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov  

 

schvaľuje 

 

zámenu pozemkov v katastrálnom území Jazero vo vlastníctve Ing. Jána Spišáka, dátum 

narodenia: 24.08.1956, bytom Trieda SNP 73, 040 11 Košice: 

- parc. C KN č. 4475/44, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 30 m², LV č. 13603, 

- parc. C KN č. 4475/45, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 14 m², LV č. 13850, 

- parc. C KN č. 4475/46, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 36 m², LV č. 13850, 

- parc. C KN č. 4475/83, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 14 m², LV č. 13603, 

- parc. C KN č. 4475/84, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 272 m², LV č. 13603, 

- parc. C KN č. 4475/85, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 300 m², LV č. 13850, 

- parc. C KN č. 4484/22, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 448 m², LV č. 14071, 

- parc. C KN č. 4484/28, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 266 m², LV č. 14116, 

- parc. C KN č. 4484/31, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 13 m², LV č. 13850, 

- parc. C KN č. 4484/32, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m², LV č. 13850, 

- parc. C KN č. 1530/388, ostatné plochy s výmerou 73 m², LV č. 14116, 

- parc. E KN č. 8147/1, orná pôda s výmerou 142 m², LV č. 13603, 

- parc. E KN č. 8147/501, orná pôda s výmerou 1428 m², LV č. 13850, 

do vlastníctva Mesta Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135 

za pozemky vo vlastníctve Mesta Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 

00691135: 

- parc. E KN č. 702/11, orná pôda s výmerou 9182 m² v k. ú. Malá Vieska, LV č. 1578, 

- parc. E KN č. 702/110, trvalé trávne porasty s výmerou 2364 m² v k. ú. Malá Vieska, 

LV č. 1578, 

- parc. E KN č. 702/111, trvalé trávne porasty s výmerou 8590 m² v k. ú. Malá Vieska,  

LV č. 1578, 

- parc. E KN č. 702/112, trvalé trávne porasty s výmerou 742 m² v k. ú. Malá Vieska,  

LV č. 1578, 

- parc. E KN č. 702/113, trvalé trávne porasty s výmerou 5453 m² v k. ú. Malá Vieska,  

LV č. 1578, 

- parc. E KN č. 702/114, trvalé trávne porasty s výmerou 6961 m² v k. ú. Malá Vieska,  

LV č. 1578, 

- parc. C KN č. 709/1, trvalé trávne porasty s výmerou 586 m² v k. ú. Sokoľ, vytvorenej 

na základe geometrického plánu č. 9/2018 zo dňa 21.03.2018, overeného Okresným úradom  
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Košice - okolie, katastrálnym odborom dňa 06.04.2018 pod č. 383/2018 vypracovaného 

GEOPRO – Ing. Roman Žihlavník, (parcela vytvorená z pôvodných parciel: C KN č. 709/1, 

709/2 a časti 1430/2), LV č. 679, 778, 

- časť parc. C KN č. 711 (novovytvorenej parc. č. 711/1), trvalé trávne porasty s výmerou  

109 m² v k. ú. Sokoľ, vytvorenej na základe geometrického plánu č. 6/2018 zo dňa 

08.05.2018, overeného Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnym odborom dňa 

17.05.2018 pod č. 614/18, vypracovaného spoločnosťou GEOTEREN, s.r.o., LV č. 679, 

- parc. C KN č. 713/2, záhrady s výmerou 95 m² v k. ú. Sokoľ, LV č. 679, 

- parc. E KN č. 589/101, orná pôda s výmerou 9511 m² v k. ú. Sokoľ, LV č. 778,  

- parc. C KN č. 1187, lesné pozemky s výmerou 952 m² v k. ú. Kostoľany nad Hornádom,  

LV č. 1619, 

do vlastníctva Ing. Jána Spišáka, dátum narodenia: 24.08.1956, bytom Trieda SNP 73, 040 11 

Košice bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým  

je majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod križovatkou Slaneckej cesty, pre potreby 

realizácie projektu „Rekonštrukcia  a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“.  

Ing. Spišák sa zaväzuje vybudovať pre Mestské lesy Košice, a.s., na vlastné náklady sklad 

drevnej hmoty, a to na základe samostatne uzavretej zmluvy o spolupráci. 

 

 

 

 

 

 

 

 JUDr. Martin Petruško 

 námestník primátora mesta Košice 

 Podpísal dňa: 22.06.2018 

  

 

 

 

 

 

 

Za správnosť: Ing. Pavol Lazúr 
 
  Mgr. Matej Čontofalský 

 

 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 

 


