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Podpis 

Dôvod predloženia Uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce číslo 362/2020 zo dňa 16.12.2020 



Návrh na uznesenie: 
    
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  
berie na vedomie  
správu o plnení uznesenia číslo 362/2020 zo dňa 16.12.2020  
 
 
 
Správa o plnení uznesenia číslo 362/2020 – informácia o aktuálnom stave napĺňania Podprogramu 
1.9 Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri 
investičných zámeroch 
 
1. Oddelenie rozvoja a vnútornej správy postupne zabezpečuje majetkovoprávne  usporiadanie 
pozemkov v Športovom areáli mestskej časti na Bruselskej ulici. Mestská časť požiadala o prenájom 
pozemkov o celkovej výmere  991,5 m2 zodpovedajúcej spoluvlastníckym podielom mesta Košice 
v tomto areáli.  Návrh bude prerokovaný v komisiách a následne na rokovaní mestského zastupiteľstva 
ako prípad  hodný osobitného zreteľa. Majetková komisia mestského zastupiteľstva v Košiciach 
jednohlasne odporučila mestskému zastupiteľstvu predložený návrh prerokovať a schváliť. 
2. Ďalej oddelenie rozvoja a vnútornej správy MÚ MČ  zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie 
formou prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v rozsahu parciel E KN 2549/1 a E KN 
2549/2   k.ú. Nové Ťahanovce pre účely zriadenia  „Malého trhoviska“ na Budapeštianskej 
ulici.   Podklady boli zaslané majetkovému a právnemu oddeleniu MMK na posúdenie a predloženie 
materiálu do mestského zastupiteľstva.  
3. Mestská časť taktiež realizovala aktivity k vysporiadaniu pozemkov pre zámer budúceho Europarku. 
Aktuálne prebieha hľadanie znalca pre učenie znaleckej ceny pozemkov potrebných pre tento zámer. 
V súvislosti s tým, mestská časť v rámci svojho stanoviska k pripravovanej zámene pozemkov 
v bývalom ovocnom sade „Sad mládeže“ medzi mestom Košice a spoločnosťou LABAŠ navrhla 
mestu  zameniť mestské pozemky v dotknutej lokalite za spoluvlastnícke podiely 
pozemkov  spoločnosti LABAŠ v území budúceho Europarku. O tomto návrhu zástupcovia mestskej 
časti a spoločnosti LABAŠ  priamo rokovali, pričom zámer ako taký nebol zo strany spoločnosti LABAŠ 
zamietnutý. Vo veci je však potrebná dohoda s mestom Košice, v čom mestská časť prisľúbila súčinnosť. 

 
Informácia k súdnym sporom s MPV Družstvo, družstvo, so sídlom Werferova 2582/1, 040 01 

Košice (pôvodný názov a sídlo žalobcu: ODEKO Družstvo, družstvo, so sídlom M.R. Štefánika 887/40, 
010 01 Žilina): 

 
Na týždennej báze, za prítomnosti zástupcu MPV Družstvo, družstvo JUDr. Oravca a právnych 
zástupcov mestskej časti-Sídlisko Ťahanovce Mgr. Takáča a JUDr. Gelenekyho  dochádza k pracovným 
stretnutiam za účelom vyjednania podmienok nájomnej zmluvy na pozemky pod parkoviskom 
Berlínska. Predpokladom takejto zmluvy je ukončenie prebiehajúcich súdnych sporov, na čom strany 
intenzívne pracujú. Dohoda s MPV Družstvo, družstvo a nájomná zmluva s MPV Družstvo, d budú 
znamenať základný predpoklad k legalizácii stavby parkoviska na Berlínskej ulici. 

 

Spracovali:  
JUDr. Beáta Zemková, prednostka miestneho úradu 
Ing. Alica Fedáková, oddelenia rozvoja a vnútornej správy 
PhDr. Jaroslav Žďára, vedúci oddelenia rozvoja a vnútornej správy          
JUDr. Matúš Geleneky, oddelenie  organizačno-právne a sociálne 


