
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 

 

Uznesenie číslo 342/2020 

zo 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce, konaného dňa 26.11.2020 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade 

s Rokovacím poriadkom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce 

volí  

návrhovú komisiu na rokovanie miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 

26.novembra 2020 v  nasledovnom zložení:  

Jozef Figeľ  

Mgr. Eva Zummerová 

Hlasovanie: 12/za 0/proti 0/zdržaný hlas  

 

 

 

 

Mgr. Ing. Miloš Ihnát  

                starosta MČ  

podpísané dňa: 27.11.2020  

 

 

 

 

Za správnosť: JUDr. Beáta Zemková  

Zapisovateľka: Ing. Janka Rajňáková 

 



 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 

 

Uznesenie číslo 343/2020 

zo 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce, konaného dňa 26.11.2020 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 12 ods. 5 

zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

zverejnený program 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-

Sídlisko Ťahanovce 

 

Hlasovanie:   12/za   0/proti  0/zdržaný hlas 

 

 

 

Mgr. Ing. Miloš Ihnát 

                                                                                  starosta mestskej časti 

 

 

                                                                            Podpísané dňa: 27.11.2020 

 

 

 

 

Za správnosť: JUDr. Beáta Zemková 

Zapisovateľka: Ing. Janka Rajňáková 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 

 

Uznesenie číslo 344/2020 

zo 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce, konaného dňa 26.11.2020 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa ustanovenia 

§ 14 ods. 3 písm. c) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

zmien a predpisov 

a) schvaľuje 

odkúpenie nasledujúcich pozemkov v uvedených podieloch nachádzajúcich sa v 

okrese Košice I., obec Košice-Sídlisko Ťahanovce, katastrálne územie Nové 

Ťahanovce, zapísaných na katastrálnom odbore Okresného úradu v Košiciach: 

- na LV č. 2581 ako par. registra „C“ č. 3444/12 – ostatná plocha o výmere 2 m² 

(podiel 1/1 pod B1 a B2) 

- na LV č. 2601 ako par. registra „C“ č. 3346/232 – ostatná plocha o výmere 11 

m² (podiel 1/1 pod B1) 

- na LV č. 2637 ako par. registra „C“ č. 3346/745 – ostatná plocha o výmere 9 m² 

(podiel 31/40 pod B3 zodpovedá výmere 6,97 m²) 

- na LV č. 3567 ako par. registra „C“ č. 3346/746 – ostatná plocha o výmere 68 

m² (podiel 1/3 pod B2 zodpovedá výmere 22,67 m²) 

- na LV č. 3567 ako par. registra „C“ č. 3346/747 – ostatná plocha o výmere 16 

m² (podiel 1/3 pod B2 zodpovedá výmere 5,33 m²) 

- na LV č. 3204 ako par. registra „C“ č. 3444/11 – ostatná plocha o výmere 4 m² 

(podiel ¾ pod B1, B2 a B5 zodpovedá výmere 3 m2) 

- na LV č. 3204 ako par. registra „C“ č. 3346/748 – ostatná plocha o výmere 79 

m² (podiel ¾ pod B1, B2 a B5 zodpovedá výmere 59,25 m²) 

- na LV č. 3204 ako par. registra „C“ č. 3346/749 – ostatná plocha o výmere 27 

m² (podiel ¾ pod B1, B2 a B5 zodpovedá výmere 20,25 m²) 



- na LV č. 3241 ako par. registra „C“ č. 3346/750 – ostatná plocha o výmere 126 

m² (podiel 2/3 pod B2 zodpovedá výmere 84 m²) 

- na LV č. 3241 ako par. registra „C“ č. 3346/751 – ostatná plocha o výmere 87 

m² (podiel 2/3 pod B2 zodpovedá výmere 58 m²) 

- na LV č. 2779 ako par. registra „C“ č. 3346/754 – ostatná plocha o výmere 206 

m² (podiel ½ pod B2 zodpovedá výmere 103 m²) 

- na LV č. 3167 ako par. registra „C“ č. 3346/755 – ostatná plocha o výmere 239 

m² (podiel 1/1 pod B1)  

od spoločnosti TH STAVBYT s.r.o., Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice, IČO: 36 785 

491, zastúpenú na základe plnej moci Ivanom Kovalčíkom za cenu celkom 32.751,25 

EUR (tridsaťdvatisícsedemstopäťdesiatjedeneurdvadsaťpäťcentov) za výmeru spolu 

614,47 m2, pričom jednotková cena určená znaleckým posudkom je 53,30 €/m2. 

b) schvaľuje 

odkúpenie nasledujúcich pozemkov v uvedených podieloch nachádzajúcich sa 

v okrese Košice I., obec Košice-Sídlisko Ťahanovce, katastrálne územie Nové 

Ťahanovce, zapísaných na katastrálnom odbore Okresného úradu v Košiciach: 

- na LV č. 3567 ako par. registra „C“ č. 3346/746 – ostatná plocha o výmere 68 

m² (podiel 2/3 pod B1 zodpovedá výmere 45,33 m²) 

- na LV č. 3567 ako par. registra „C“ č. 3346/747 – ostatná plocha o výmere 16 

m² (podiel 2/3 pod B1 zodpovedá výmere 10,67 m²) 

od Márii Sabolovej, r. Forraiovej, Ing., bytom Slovenskej Jednoty 7, 040 01 Košice, 

nar. 27.9.1961 za cenu celkom 2984,80 EUR (dvetisícdevätstoosemdesiatštyrieur 

osemdesiatcentov) za výmeru spolu 56 m2, pričom jednotková cena určená 

znaleckým posudkom je 53,30 €/m2. 

c) schvaľuje 

odkúpenie nasledujúcich pozemkov v uvedených podieloch nachádzajúcich sa v 

okrese Košice I., obec Košice-Sídlisko Ťahanovce, katastrálne územie Nové 

Ťahanovce, zapísaných na katastrálnom odbore Okresného úradu v Košiciach: 

- na LV č. 3204 ako par. registra „C“ č. 3346/749 – ostatná plocha o výmere 27m² 

(podiel 1/30 pod B6 zodpovedá výmere 0,9 m²) 

od Františka Borovského, r. Borovského, bytom Na hájiku 2253/4, 040 13 Košice, 

nar. 07.04.1959 za cenu celkom 47,97 EUR 

(štyridsaťsedemeurdeväťdesiatsedemcentov) za výmeru spolu 0,9 m2, pričom 

jednotková cena určená znaleckým posudkom je 53,30 €/m2. 



d) schvaľuje 

odkúpenie nasledujúcich pozemkov v uvedených podieloch nachádzajúcich sa v 

okrese Košice I., obec Košice-Sídlisko Ťahanovce, katastrálne územie Nové 

Ťahanovce, zapísaných na katastrálnom odbore Okresného úradu v Košiciach: 

- na LV č. 3204 ako par. registra „C“ č. 3346/749 – ostatná plocha o výmere 27 

m² (podiel 1/30 pod B7 zodpovedá výmere 0,9 m²) 

od Anny Borovskej, r. Olexovej, bytom Na hájiku 2253/4, 040 13 Košice, nar. 

28.01.1960 za cenu celkom 47,97 EUR (štyridsaťsedemeurdeväťdesiatsedemcentov) 

za výmeru spolu 0,9 m2, pričom jednotková cena určená znaleckým posudkom je 

53,30 €/m2. 

e) schvaľuje 

odkúpenie nasledujúcich pozemkov v uvedených podieloch nachádzajúcich sa v 

okrese Košice I., obec Košice-Sídlisko Ťahanovce, katastrálne územie Nové 

Ťahanovce, zapísaných na katastrálnom odbore Okresného úradu v Košiciach: 

- na LV č. 3204 ako par. registra „C“ č. 3346/749 – ostatná plocha o výmere 27 

m² (podiel 1/30 pod B8 zodpovedá výmere 0,9 m²) 

od Márii Kránitzovej, r. Borovskej, bytom Erveňská 700/51, 044 14 Čaňa, nar. 

27.08.1970 za cenu celkom 47,97 EUR (štyridsaťsedemeurdeväťdesiatsedemcentov) 

za výmeru spolu 0,9 m2, pričom jednotková cena určená znaleckým posudkom je 

53,30 €/m2. 

 

Hlasovanie:   12/za   0/proti  0/zdržaný hlas 

 

 

        Mgr. Ing. Miloš Ihnát 

        starosta mestskej časti 

 

Podpísané dňa: 27.11.2020 

 

 

Za správnosť: JUDr. Beáta Zemková 

Zapisovateľka: Ing. Janka Rajňáková 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 

 

Uznesenie číslo 345/2020 

zo 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce, konaného dňa 26.11.2020 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce podľa § 14 

ods.3 písm. d) zákona číslo 401/1990Zb. o meste Košice v znení neskorších 

predpisov  

schvaľuje  

programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2020 - 5. zmenu 

rozpočtu 

 

Hlasovanie:   12/za   0/proti  0/zdržaný hlas 

 

 

        Mgr. Ing. Miloš Ihnát 

        starosta mestskej časti 

 

Podpísané dňa: 27.11.2020 

 

 

 

Za správnosť: JUDr. Beáta Zemková 

Zapisovateľka: Ing. Janka Rajňáková 

 


