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Správa o plnení uznesenia číslo 362/2020 zo dňa 16.12.2020 – 
informácia o aktuálnom stave napĺňania Podprogramu 1.9 
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Podpisy 

Dôvod predloženia 
Uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti KošiceSídlisko 
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 KošiceSídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch 
 
1. Mestská časť pokračuje v majetkovo právnom usporiadaní pozemkov v športovom areáli 

mestskej časti na Bruselskej ulici.   Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce požiadala mesto 
Košice o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Košice (jedná sa o 12 pozemkov s výmerou 
zodpovedajúcou spoluvlastníckemu podielu mesta Košice celkom 991,5 m2). V súčasnosti 
vybavujeme potrebné doklady, stanoviská pre referát nakladania s majetkom  MMK pre potreby 
prípravy materiálu do komisií mesta Košice a následne na schválenie v mestskom zastupiteľstve. 

2. Mestská časť požiadala mesto Košice o prenájom pozemkov parc. č. E KN 2549/1 a E KN 2549/2 
za účelom zriadenia malého trhoviska/ambulantného predaja na Budapeštianskej ulici. Prebieha 
kompletizácia dokladov k predloženiu do mestského zastupiteľstva.  

3. V prípade schválenej kúpy pozemkov v ŠA na Bruselskej ulici (parcely C-KN číslo  3346/826 a číslo 
3346/827, celkom o výmere 80 m2) od Štefana Gajdoša, nedošlo k uzatvoreniu zmluvného 
vzťahu – kúpnej zmluvy z dôvodu nezáujmu  na strane predávajúceho a to aj napriek 
opakovaným výzvam a komunikácii zo strany zamestnancov MÚ a starostu. 

4. Mestská časť na základe príkaznej zmluvy s mestom Košice č. 2022001988 obstarala projektovú 
dokumentáciu na stavbu „Spoločného chodníka pre cyklistov a chodcov v MČ Košice - Sídlisko 
Ťahanovce, Mončí potok“, ktorej súčasťou je aj analýza vlastníckych vzťahov k pozemkom pod 
budúcou stavbou ako podklad pre majetkovo – právne vysporiadanie. Okrem parciel vo 
výlučnom vlastníctve mesta ide o 26 parciel vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve súkromných 
osôb. Aktuálne je dohodnuté, že prípadné majetkovo-právne vysporiadanie, ako aj realizáciu 
samotnej stavby bude zabezpečovať mesto Košice. 

 
 
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): 
 

1. V súdnom spore vedenom pod sp. zn. 24C/7/2021 o zaplatenie 64 677,61 Eur s prísl. 
titulom vydania bezdôvodného obohatenia za užívanie častí pozemkov bez právneho 
titulu a to v období od 1.11.2018 do 31.10.2020 rozhodol dňa 8. 11. 2022 Okresný súd 
Košice I o povinnosti žalovanej mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce zaplatiť 
žalobcovi 14.714.87 EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne od 
12.12.2020 až do zaplatenia. Konanie v časti o zaplatenie 18.070,49 EUR s prísl. bolo 
rozsudkom zastavené. V prevyšujúcej časti bol nárok vylúčený na samostatné konanie. 
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce dňa 6. 12. 2022 podala voči časti rozsudku odvolanie 
a zároveň podala návrh na opravu zjavnej nesprávnosti. 



2. Dňa 14.11.2022 bol mestskej časti doručený platobný rozkaz zaplatiť žalobcovi istinu vo výške 
24562,79 EUR, + 5% úrok z omeškania  + náhradu trov konania z dôvodu bezdôvodného 
obohatenia za užívanie pozemkov vo vlastníctve žalobcu zapísaných na LV č. 1777 a LV č. 
3551za obdobie od 1.11.2020 do 31.10.2022. Proti platobnému rozkazu podala mestská časť 
18.11.2022 odpor. 

3. Dňa 1.12.2022 bol mestskej časti doručený platobný rozkaz zaplatiť žalobcovi istinu vo výške 
27733,36 EUR, + 5% úrok z omeškania  + náhradu trov konania z dôvodu bezdôvodného 
obohatenia za užívanie pozemkov vo vlastníctve žalobcu zapísaných na LV č. 3540, LV č. 3529, 
LV č. 3549, LV č. 3548, LV č. 2913 za obdobie od 1.11.2020 do 31.10.2022. Proti platobnému 
rozkazu pripravuje mestská časť odpor. 

4. Žalobu na vypratanie nehnuteľností a zdržanie sa zásahov do výkonu vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam vzal žalobca späť. 

5. Krajský súd v Košiciach v spore o návrhu na zrušenie nariadeného neodkladného opatrenia, 
o odvolaní žalobcu MPV Družstvo, družstvo  potvrdil uznesenie Okresného súdu Košice I, 
ktorým zamietol návrh na zrušenie neodkladného opatrenia týkajúceho sa parciel KN-E č. 2590, 
KN-E č. 2591 a KN-E č. 2597/501.  Časť uznesenia týkajúcu sa parcely KN-E č. 2594 zrušil  a vrátil 
Okresnému súdu Košice I na ďalšie konanie.   

6. Dňa 20.10.2022 sa na pôde miestneho úradu konalo stretnutie so zástupcami spoločnosti MPV 
Družstvo vo veci všetkých súdnych sporov medzi touto spoločnosťou a mestskou časťou. 
Spoločnosť deklarovala, že aktuálne nezotrváva na požiadavke riešiť problém Berlínskej ulice 
spolu so všetkými ostatnými problémami a spormi, ktoré má v meste Košice, ale má záujem 
riešiť problém Berlínskej ulice osobitne. Ich požiadavkou je zámena pozemkov v ich vlastníctve 
na Berlínskej ulici buď za mestský pozemok na Pekinskej ulici vrátanie umožnenia výstavby 
garážového a bytového domu na tomto pozemku alebo za iný atraktívny pozemok na území 
Košíc, pravdepodobne s možnosťou výstavby bytov. Za takúto zámenu ponúkajú ukončenie 
všetkých súdnych sporov a vzdajú sa aj nároku na bezdôvodné obohatenie.  Návrh mestskej 
časti zameniť mestské pozemky na Berlínskej ulici za ich pozemky na tejto ulici za účelom 
výstavby parkovacieho domu v tejto lokalite pre spoločnosť MPV nie je zaujímavý. 

 
 
 

Spracovali: JUDr. Beáta Zemková 
        PhDr. Jaroslav Žďára 
        Ing. Alica Fedáková 
        Ing. Andrea Levická 

 
 
 

 

  
 


