
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

U z n e s e n i e 

z XIX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

zo dňa 12. februára 2018    číslo: 1044 

 

 

Prevod vlastníctva majetku medzi mestom Košice a Ing. Vladimírom Vanikom  

v k. ú. Terasa z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny s finančným 

vyrovnaním 
 

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 

 

prevod vlastníctva majetku Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, IČO: 00691135,  

v k. ú. Terasa – pozemkov registra C KN, zapísaných na LV č. 12576: 

 parc. č. 4680/340, zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 123 m², 

 parc. č. 4680/341, zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 434 m², 

 časť parc. č. 4680/342, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 313 m²,  

 časť parc. č. 4680/345, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 79 m²,  

 časť parc. č. 4680/346, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 152 m²,  

 časť parc. č. 4680/347, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 52 m²,  

 časť parc. č. 4680/986, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 259 m², 

 

(ako existujúci pozemok registra C KN parc. č. 4680/341, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 1412 m² v k. ú. Terasa, podľa GP č. 56/2017 vyhotoveného Ing. Igorom Hudákom 

– ROGI R, Kupeckého 28, Košice dňa 25.12.2017 a úradne overeného Okresným úradom 

Košice dňa 02.01.2018 pod č. G1-1462/2017)  

 

zámenou s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice vo výške 1 925,25 Eur 

 

za nehnuteľnosti v k. ú. Terasa vo vlastníctve Ing. Vladimíra Vanika, nar. 17.01.1980, bytom 

Slobody 24, Košice - pozemky registra C KN: 

 č. 4698/15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 601 m², LV č. 16697, 

 č. 4698/16, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 249 m², LV č. 16697, 

 č. 4698/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 166 m², LV č. 16697,  

 č. 4698/27, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 206 m², LV č. 16764,  

 č. 4698/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 80 m², LV č. 16764,  

 č. 4698/42, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 204 m², LV č. 16764,  

 č. 4698/43, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², LV č. 16764,  

 č. 4698/44, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 m², LV č. 16764,  

 č. 4698/49, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 49 m², LV č. 16690,  

 č. 4698/50, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 176 m², LV č. 16690,  

 č. 4699/492, orná pôda s výmerou 56 m², LV č. 16764.  
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Uvedený prevod je prevodom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorým je verejný 

záujem mesta Košice získať do svojho vlastníctva pozemky pod časťou budovy Centra  

voľného času, vrátane priľahlej plochy, ktorú mesto Košice využíva na výchovno-vzdelávacie 

účely a mimoškolskú činnosť žiakov základných škôl ako aj pozemky pod časťou verejnej 

komunikácie - obslužnej vetvy Popradskej ulice s priľahlým peším chodníkom a pásom 

zelene. 

 

 

 

 

 

 

 

 MUDr. Richard Raši, PhD., MPH  

 primátor mesta Košice 

 Podpísal dňa: 16.02.2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť: Ing. Pavol Lazúr 
 
  Mgr. Matej Čontofalský 

 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 


