
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: 1180 

 

 

Zámena pozemkov v k. ú. Malá Lodina a Kostoľany nad Hornádom vo vlastníctve SR -

Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. za pozemky v k. ú. Ružín a Malá Lodina 

vo vlastníctve mesta Košice bez finančného vyrovnania  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

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 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe SLOVENSKÉHO 

VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku so sídlom Radničné námestie 8, 

969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36022047: 

 

- parc. C KN č. 245/4, ostatné plochy s výmerou 11 823 m² v k. ú. Malá Lodina, LV č. 68, 

- parc. C KN č. 328/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 088 m² v k. ú. Malá 

Lodina, LV č. 68, 

- parc. C KN č. 566/4, ostatné plochy s výmerou 920 m² v k. ú. Kostoľany nad Hornádom, 

LV č. 1259, 

 

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. C KN č. 235/2, ostatné plochy s výmerou 20 121 m² v k. ú. Ružín, LV č. 551, 

- parc. C KN č. 323, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 743 m² v k. ú. Ružín, LV  

č. 551, 

- parc. C KN č. 157/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 832 m² v k. ú. Ružín, LV  

č. 639, 

- parc. C KN č. 157/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 740 m² v k. ú. Ružín, LV  

č. 639, 

- parc. E KN č. 178/1, ostatné plochy s výmerou 188 m² v k. ú. Malá Lodina, LV č. 364, 

 

do vlastníctva Slovenskej republiky, správy SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO 

PODNIKU, štátneho podniku so sídlom Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 

36022047, 

  



2 

 

bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je zosúladenie 

vlastníctva a užívania pozemkov vo vlastníctve mesta Košice a Slovenskej republiky, v mene 

ktorej koná správca  – SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JUDr. Martin Petruško 

 námestník primátora mesta Košice 

 Podpísal dňa: 22.06.2018 

  

 

 

 

 

 

 

Za správnosť: Ing. Pavol Lazúr 
 
  Mgr. Matej Čontofalský 

 

 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 

 


