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Ing. Štefan Bereš
poslanec Miestneho zastupiteľstva 
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Váš list značky / zo dňa Naša značka Vybavuje / linka

starosta mestskej časti

Košice

9.3.2021

Vec:
Odpovede na interpelácie prednesené v súlade čl. 15 Rokovacieho poriadku Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Košice - Sídlisko Tahanovce na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva

Vážený pán poslanec,

Dňa 12.2.2021 ste na zasadnutí miestneho zastupiteľstva predložili celkom 1 interpeláciu v bode 
„Interpelácie“, ktorú ste aj doručili písomne. Vašu interpeláciu ste predložili v znení:

> V akom stave sú jednania s Urbariátom Tahanovce ohľadom výkupu (prenájmu) 
pozemkov pre nový výjazd z Hanojskej

Ako interpelovaný je starosta povinný v súlade s čl. 15 ods. 5 Rokovacieho poriadku 
„odpovedať na interpeláciu písomne do 30 dní po rokovaní miestneho zastupiteľstva. “

Odpovede na interpelácie:

K interpelácii 1.

S Urbariátom prebiehajú intenzívne rokovania od roku 2019 aj z dôvodu požiadavky zo strany 
MC na vyporiadanie pozemkov pre účely vybudovania výjazdu (pozemnej komunikácie) 
z Hanojskej ulice, kde najbližšie stretnutie za účasti predsedu Urbariátu a právneho zástupcu 
Urbariátu sa uskutoční 10.3.2021 s cieľom dohodnúť konkrétny postup.

Z dôvodu, že pre rozhodnutia Urbariátu je rozhodujúce stanovisko väčšiny členov Urbariátu a 
epidemiologická situácia na Slovensku toho času znemožňuje hromadné stretnutia, hľadá sa 
riešenie, ako zabezpečiť urýchlene vybudovanie plánovanej komunikácie. Nakoľko právny vzťah 
k pozemkom je nevyhnutnou súčasťou pre začatie stavebného konania, napriek nadobudnutému 
vlastníckemu vzťahu k väčšine dotknutých pozemkov, nie je ešte možné konanie začať. Urbariát si
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ďalej uplatňuje aj právne nároky vyplývajúce mu z vlastníckeho vzťahu k ďalším pozemkom, na 
ktorých v minulosti boli vybudované stavby a to bez vyporiadania vlastníckych vzťahov (športový 
areál na Európskej ulici, multiťunkčné ihrisko vybudované v rokoch 2017-2018, detské ihriská, 
plocha pôvodne určená pre skate, parkoviská, komunikácie...) Všetky budú predmetom 
postupných jednaní za účelom vyporiadania majetkových vzťahov.

S pozdravom

Mgr. Ing. Miloš Ihnát 
starosta
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Interpelácia poslanca

Meno a priezvisko poslanca:

Obsah interpelácie:

Podpis poslanca podávajúceho interpeláciu:


