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Rozhodnutie
o zmene obvodu projektu pozemkových úprav .JPÚ Nové Ťahanovce
vykonávaných v časti kat. územia Nové Ťahanovce, okres Košice I

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor (ďalej len "správny orgán") ako orgán príslušný § 5 ods. 1 písm.
c) a ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej
len "zákon o PÚ"), v spojení s § l, § 3 ods. 2 písm. b) a § 4 ods. l zákona Č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s §-mi 46 a 47 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") v rámci konania o jednoduchých pozemkových
úpravách vykonávaných v časti kat. územia Nové Ťahanovce, lokalita: "lY. stavba obytného súboru" (ďalej len "JPÚ
Nové Ťahanovce") rozhodol takto

Výrok

l. podl'a ust. § 4 ods. 5 zákona o PÚ mení obvod projektu pozemkových úprav JPÚ Nové Ťahanovce
schválený rozhodnutím o povolení pozemkových úprav JPÚ Nové Ťahanovce evo pod sp. zn. č. : OU-KE-
PLO-20 19/002591-123-Mer zo dňa 18. júna 2019, ktoré sa stalo právoplatným dňa 29. júla 2021 nasledovne:
a) vyníma z obvodu projektu pozemkových úprav JPÚ Nové Ťahanovce parcely registra "E" KN:
- č. 1216 (evidovaná pôvodne na liste vlastníctva č. 2780),
- č. 1220/50 l (evidovaná pôvodne na liste vlastníctva č. 2581) a
- č. 1220/502 (evidovaná pôvodne na liste vlastníctva Č. 2632),
všetky v kat. území Nové Ťahanovce, okres Košice l,

b) zahŕňa/priberá do obvodu projektu pozemkových úprav JPÚ Nové Ťahanovce parcely registra "C" KN:
- č. 3346/232 (o výmere II m2; evidovaná na liste vlastníctva Č. 3535),
- č. 3346/745 (o výmere 9 m2; evidovaná na liste vlastníctva Č. 3615),
- č. 3346/746 (o výmere 68 m2; evidovaná na liste vlastníctva č. 3619),
- č. 3346/747 (o výmere 16 m2; evidovaná na liste vlastníctva Č. 3619),
- č. 3346/748 (o výmere 79 m2; evidovaná na liste vlastníctva č. 3617),
- Č. 3346/749 (o výmere 27 m2; evidovaná na liste vlastníctva č. 3623),
- Č. 3346/750 (o výmere 126 m2; evidovaná na liste vlastníctva č. 3618),
- č. 3346/751 (o výmere 87 m2; evidovaná na liste vlastníctva č. 3618),
- č. 3346/752 (o výmere 69 m2; evidovaná na liste vlastníctva č. 2752),
- č. 3346/753 (o výmere 147 m2; evidovaná na liste vlastníctva č. 2752),
- Č. 3346/754 (o výmere 206 m2; evidovaná na liste vlastníctva Č. 3616),
- Č. 3346/755 (o výmere 239 m2; evidovaná na liste vlastníctva č. 3535),

OU-KE-PLO-2023/000736-0026890/2023



- Č. 3346/756 (o výmere 77 m2; evidovaná na liste vlastníctva Č. 3563),
- Č. 3346/757 (o výmere 2 m2; evidovaná na liste vlastníctva Č. 3563),
- Č. 3444/10 (o výmere 12 m2; evidovaná na liste vlastníctva Č. 3637),
- Č. 3444/11 (o výmere 4 m2; evidovaná na liste vlastníctva Č. 3617) a
- Č. 3444/12 (o výmere 2m2; evidovaná na liste vlastníctva Č. 3535),
všetky v kat. území Nové Ťahanovce, okres Košice l,

c) spresiíuje hranicu obvodu projektu pozemkových úprav JPÚ Nové Ťahanovce na parcelách resp. ich častiach v
obvode a to u parciel:
- registra "E" KN Č. 2675 (evidovaná na liste vlastníctva Č. 2752),
- registra "E" KN Č. 1213 (evidovaná na liste vlastníctva Č. 2752),
- registra "E" KN Č. 1217 (evidovaná na liste vlastníctva Č. 3204),
- registra "E" KN č. 1220/3 (evidovaná na liste vlastníctva Č. 2637),
- registra "E" KN Č. 1223 (evidovaná na liste vlastníctva Č. 260 l),
- registra "C" KN Č. 3346/195 (evidovaná na liste vlastníctva Č. 2605),
- registra "C" KN Č. 3346/234 (evidovaná na liste vlastníctva Č. 3567),
- registra "C" KN Č. 3346/475 (evidovaná na liste vlastníctva Č. 3167),
- registra "C" KN Č. 3346/478 (evidovaná na liste vlastníctva Č. 2779),
- registra "C" KN Č. 3346/482 (evidovaná na liste vlastníctva Č. 3241),
- registra "C" KN Č. 3346/657 (evidovaná na liste vlastníctva Č. 3563),
všetky v kat. území Nové Ťahanovce, okres Košice l,

Ostatné časti rozhodnutia evo pod sp. zn. č. : OU-KE-PLO-2019/002591-123-Mer zo df'la 18. júna 2019,
právoplatného diía 29. 07. 2021 ostávajú nezmenené.

Obvod pozemkových úprav je graficky znázornený v mapovom podklade s vyznačením hraníc obvodu projektu
pozemkových úprav JPÚ Nové Ťahanovce, ktorý tvorí neoddelitel'nú prílohu tohto rozhodnutia (vid' príloha č. l)
a súčasťou tohto rozhodnutia je aj zoznam parciel registra "C" a "E" po vykonaných zmenách (ktoré tvoria obvod
pozemkových úprav JPÚ Nové Ťahanovce; vid' príloha Č. 2).

Výmera obvodu projektu pozemkových úprav JPÚ Nové Ťahanovce v katastrálnom území Nové Ťahanovce, okres
Košice l, sa týmto mení na výmeru 389230,26 m2 (grafická výmera, popisná výmera činí 389168,00 m2).

Odôvodnenie
Správny orgán rozhodnutím evo pod sp. zn. Č. : OU-KE-PLO-20 19/00259l-123-Mer zo diía 18. júna 2019,
právoplatným diía 29. 07. 2021 (ďalej len "Rozhodnutie o povolení JPÚ"), rozhodol podl'a ust. § 8 ods. 1 v
spojení s ust. § 8b ods. 1 zákona o PÚ, o povolení pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav
v časti kat. územia Nové Ťahanovce, lokalita "IY. stavba obytného súboru" z dôvodu ustanoveného v ust. § 2
ods. 1 písmo h) zákona o PÚ teda, že je potrebné usporiadať pozemky vzhl'adom na ich budúce použitie na iné
účely ako je hospodárenie na pôde. Obvod JPÚ Nové Ťahanovce bol graficky znázornený v mapovom podklade
s vyznačením hraníc obvodu jednoduchých pozemkových úprav JPÚ Nové Ťahanovce, ktorý tvoril neoddelitel'nú
súčasť Rozhodnutia o povolení.

Podl'a ust. § 3 ods. 3 zákona o PÚ správny orgán zriadil komisiu na zist'ovanie priebehu hraníc obvodu pozemkových
úprav a zisťovanie zmien druhov pozemkov podl'a skutočného stavu v teréne. Komisia na zasadaní uskutočnenom
diía 26. októbra 2022 prešetrila hranice obvodu pozemkových úprav JPÚ Nové Ťahanovce stanovené v Rozhodnutí o
povolení JPÚ. Členovia komisie sa O. i. jednohlasne zhodli na potrebu zmeny hranice obvodu projektu pozemkových
úprav JPÚ Nové Ťahanovce, kat. územie Nové Ťahanovce, okres Košice l, na základe skutočného stavu v teréne a
navrhli: l. vyiíať pozemky z pôvodného obvodu JPÚ Nové Ťahanovce evidované ako parcely registra "E" KN č.
1216, 1220/501 a č. 1220/502; 2. pri brat' (zahrnúť) do obvodu JPÚ Nové Ťahanovce pozemky evidované ako parcely
registra ,,c" KN č. 3346/232, 3346/745, 3346/746, 3346/747, 3346/748, 3346/749, 3346/750, 3346/751, 3346/752,
3346/753,3346/754,3346/755,3346/756,3346/757,3444/1 0,3444/11 a č. 3444/12; a 3. spresniť hranicu obvodu
projektu pozemkových úprav JPÚ Nové Ťahanovce na pozemkoch a ich častiach evidovaných ako paJ'cela registra
"C" KN č. 3346/195 a tiež ako parcela registra "E" KN č. 2675.
Dôvodmi vyššie navrhovaných zmien komisiou boli zistené nesúlady v pozemkoch schválených v Rozhodnutí o
povolení JPÚ Nové Ťahanovce a súčasným stavom pozemkov v obvode JPÚ Nové Ťahanovce evidovaných v

2/5
OU-KE-PLO-2023/000T36-0026890/2023



katastrálnom operáte katastra nehnutel'ností (konkrétne v súbore geodetických informácií a v súbore popisných
informácií). Tento nesúlad bol spôsobený prebehnutými zmenami v katastrálnom operáte po vydaní Rozhodnutia o
povolení JPÚ spočívajúce v odčlenení od pôvodných parciel v doterajšom schválenom obvode JPÚ Nové Ťahanovce
zápisom rôznych listín (napr. rozhodnutí o povolení vkladu kúpnych zmlúv, reštitučného rozhodnutia, zmlúv o
zverení majetku mesta do správy na dobu neurčitú v prospech Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce, zápismi
geometrických plánov a zápisom iných listín).
Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné zahrnúť/pribrať do obvodu projektu pozemkových úprav JPÚ Nové
Ťahanovce - parcely registra "C" KN Č. 3346/232 (druh pozemku ostatná plocha evo na liste vlastníctva č. 3535),
č. 3346/745 (druh pozemku ostatná plocha evo na liste vlastníctva č. 3615), č. 3346/746 (druh pozemku ostatná
plocha evo na liste vlastníctva Č. 3619), č. 3346/747 (druh pozemku ostatná plocha evo na liste vlastníctva č. 3619),
č. 3346/748 (druh pozemku ostatná plocha evo na liste vlastníctva Č. 3617), č. 3346/749 (druh pozemku ostatná
plocha evo na liste vlastníctva č. 3623), č. 3346/750 (druh pozemku ostatná plocha evo na liste vlastníctva č. 3618),
Č. 3346/751 (druh pozemku ostatná plocha evo na liste vlastníctva Č. 3618), Č. 3346/752 (druh pozemku ostatná
plocha evona liste vlastníctva č. 2752), č. 3346/753 (druh pozemku ostatná plocha evona liste vlastníctva č. 2752), č.
3346/754 (druh pozemku ostatná plocha evo na liste vlastníctva č. 3616), Č. 3346/755 (druh pozemku ostatná plocha
evona liste vlastníctva Č. 3535), Č. 3444/1 O (druh pozemku ostatná plocha evona liste vlastníctva č. 3637), Č. 3444/11
(druh pozemku ostatná plocha evo na liste vlastníctva Č. 3617), č. 3444/12 (druh pozemku ostatná plocha evona liste
vlastníctva č. 3535), Č. 3346/756 a č. 3346/757 (druhy pozemkov ostatná plocha - obe evona liste vlastníctva č. 3563).
Ďalej je z vyššie uvedených dôvodov potrebné spresniť hranicu obvodu projektu pozemkových úprav JPÚ Nové
Ťahanovce z dôvodu: l. u parcely registra "C" KN č. 3346/195 (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie evo na
LV č. 2605), ktorá ostáva v obvode JPÚ Nové Ťahanovce, avšakje potrebné pribrať do obvodu JPÚ Nové Ťahanovce
cca 31m2 k jej doterajšej výmere v obvode JPÚ Nové Ťahanovce, pričom hranica obvodu JPÚ Nové Ťahanovce
tak plynulo prepojí južnú hranicu parcely registra "C" KN č. 3346/351 (ktorej právny vzťah je evidovaný na parcele
registra "E" KN č. 1261/502, list vlastníctva č. 2752) s južnou hranicou parcely registra "C" KN č. 3346/350 (ktorej
právny vzťah je evidovaný na parcele registra "E" KN č. 1259/502, list vlastníctva č. 3322); 2. u parcely registra "C"
KN Č. 3346/234 (ev. na liste vlastníctva č. 3567), nakol'ko v súčasnosti po zmenách v katastrálnom operáte katastra
nehnutel'ností bola táto pm'cela znížená o časť výmery (diel Č. 14 o výmere 68 m2 a diel Č. 15 o výmere 16 m2 podl'a
geometrického plánu Č. 33/2020), ktoré prešli do novovzniknutých parciel registra "C" KN Č. 3346/746 a Č. 3346/747
(druhy pozemkov ostatná plocha evo na liste vlastníctva č. 3619), pričom časť parcely registra "C" KN Č. 3346/234
(o výmere 363 m2) znížená o výmeru novovzniknutých parciel registra "C" KN ostáva i naďalej v obvode JPÚ Nové
Ťahanovce; 3. u parcely registra "C" KN č. 3346/475 (ev. na liste vlastníctva č. 3167), nakol'ko v súčasnosti po
zmenách v katastrálnom operáte katastra nehnutel'ností bola táto parcela znížená o časť výmery (diel Č. 16 o výmere
239 m2 podl'a geometrického plánu č. 33/2020), ktorá prešla do novovzniknutej parcely registra "C" KN č. 3346/755
(druh pozemku ostatná plocha evo na liste vlastníctva Č. 3535), pričom časť parcely registra "C" KN č. 3346/475 (o
výmere 1024 m2) znížená o výmeru novovzniknutej parcely registra "C" KN ostáva i naďalej v obvode JPÚ Nové
Ťahanovce; 4. u parcely registra "C" KN Č. 3346/478 (ev. na liste vlastníctva Č. 2779), nakol'ko v súčasnosti po
zmenách v katastrálnom operáte katastra nehnutel'ností bola táto parcela znížená o časť výmery (diel Č. 17 o výmere
206 m2 podl'a geometrického plánu č. 33/2020), ktorá prešla do novovzniknutej parcely registra "C" KN č. 3346/754
(druh pozemku ostatná plocha evo na liste vlastníctva č. 3616), pričom časť parcely registra "C" KN Č. 3346/478 (o
výmere 357 m2) znížená o výmeru novovzniknutej parcely registra "C" KN ostáva i naďalej v obvode JPÚ Nové
Ťahanovce; 5. u parcely registra "C" KN č. 3346/482 (ev. na liste vlastníctva č. 3241), nakol'ko v súčasnosti po
zmenách v katastrálnom operáte katastra nehnutel'ností bola táto parcela znížená o časť výmery (diel Č. 18 o výmere
126 m2 a diel Č. 19 o výmere 87 m2 podl'a geometrického plánu Č. 33/2020), ktoré prešli do novovzniknutých
parciel registra "C" KN Č. 3346/750 a č. 3346/751 (druhy pozemkov ostatná plocha evo na liste vlastníctva č. 3618),
pričom časť parcely registra "C" KN č. 3346/482 (o výmere 276 m2) znížená o výmery novovzniknutých parciel
registra "C" KN ostáva i naďalej v obvode JPÚ Nové Ťahanovce; 6. u parcely registra "C" KN č. 3346/657 (ev.
na liste vlastníctva č. 3563), nakol'ko v súčasnosti po zmenách v katastrálnom operáte katastra nehnutel'ností bola
táto parcela znížená o časť výmery (diel č. 20 o výmere 77 m2 a diel Č. 21 podl'a geometrického plánu č. 33/2020),
ktoré prešli do novovzniknutých parciel registra "C" KN Č. 3346/756 a č. 3346/757 (druhy pozemkov ostatná plocha
evo na liste vlastníctva Č. 3563), pričom časť parcely registra "C" KN Č. 3346/657 (o výmere 2659 m2) znížená o
výmery novovzniknutých parciel registra "C" KN ostáva i naďalej v obvode JPÚ Nové Ťahanovce; 7. u parcely
registra "E" KN č. 1213 (ev. na liste vlastníctva č. 2752), nakol'ko v súčasnosti po zmenách v katastrálnom operáte
katastra nehnutel'ností bola táto pm'cela znížená o časť výmery (diel Č. 1 o výmere 69 m2 a diel Č. 2 o výmere 147
m2 podl'a geometrického plánu č. 33/2020), ktoré prešli do novovzniknutých parciel registra "C" KN Č. 3346/752 a
č. 3346/753 (druhy pozemkov ostatná plocha evona liste vlastníctva č. 2752), pričom časť parcely registra "E" KN č.
1213 (o výmere 294 m2) znížená o výmery novovzniknutých parciel registra "C" KN ostáva i naďalej v obvode JPÚ
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Nové Ťahanovce; 8. u parcely registra "E" KN č. 1217 (ev. na liste vlastníctva č. 3204), nakol'ko v súčasnosti po
zmenách v katastrálnom operáte katastra nehnutel'ností bola táto parcela znížená o časť výmery (diel č. 4 o výmere
79 m2, diel č. 5 o výmere 27 m2 a diel č. 6 o výmere 4 m2 podľa geometrického plánu č. 33/2020), ktoré prešli
do novovzniknutých parciel registra "C" KN č. 3346/748, 3346/749 a č. 3444/11 (druhy pozemkov ostatná plocha
evo na liste vlastníctva č. 3617 a č. 3623), pričom časť parcely registra "E" KN č. 1217 (o výmere 392 m2) znížená
o výmery novovzniknutých parciel registra "C" KN ostáva i naďalej v obvode JPÚ Nové Ťahanovce; 9. u parcely
registra "E" KN č. 1220/3 (ev. na liste vlastníctva č. 2637), nakoľko v súčasnosti po zmenách v katastrálnom operáte
katastra nehnutel'ností bola táto parcela znížená o časť výmery (diel č. 7 o výmere 9 m2 podl'a geometrického plánu
č. 33/2020), ktorý prešiel do novovzniknutej parcely registra "C" KN č. 3346/745 (druh pozemku ostatná plocha
evo na liste vlastníctva č. 3615), pričom časť parcely registra "E" KN č. 1220/3 (z jej celkovej výmery 170 m2
je v obvode 71 m2) znížená o výmeru novovzniknutej parcely registra "C" KN a výmery nachádzajúcej sa mimo
obvodu JPÚ (99 m2) ostáva i nad'alej v obvode JPÚ Nové Ťahanovce; 10. u parcely registra "E" KN č. 1223 (ev. na
liste vlastníctva č. 2601), nakol'ko v súčasnosti po zmenách v katastrálnom operáte katastra nehnuteľností bola táto
pm·cela znížená o časť výmery (diel č. 100 výmere II m2 podl'a geometrického plánu č. 33/2020), ktorý prešiel do
novovzniknutej parcely registra "C" KN č. 3346/232 (druh pozemku ostatná plocha evo na liste vlastníctva č. 3535),
pričom časť parcely registra "E" KN č. 1223 (z jej celkovej výmery 190 m2 je v obvode 77 m2) znížená o výmeru
novovzniknutej parcely registra "C" KN a výmery nachádzajúcej sa mimo obvodu JPÚ (113 m2) ostáva i nad'alej
v obvode JPÚ Nové Ťahanovce; 11. u parcely registra "E" KN č. 2675 (ev. na liste vlastníctva č. 2752), nakol'ko v
súčasnosti po zmenách v katastrálnom operáte katastra nehnuteľností bola táto pm·cela znížená o časť výmery (diel
č. 13 o výmere 21 m2 podľa geometrického plánu č. 33/2020), ktorá prešla do novovzniknutej parcely registra "C"
KN č. 3445/2 (druh pozemku ostatná plocha evo na liste vlastníctva č. 2752), pričom časť parcely registra "E" KN č.
2675 znížená o výmeru novovzniknutej parcely registra "C" KN ostáva i naďalej v obvode JPÚ Nové Ťahanovce.
Nakol'ko sa len malá časť (cca 1 m2) novovzniknutej parcely registra "C" KN č. 3445/2 takto nachádzala v obvode
projektu JPÚ Nové Ťahanovce, bola vyhodnotená komisiou, aby sa nezahnlovala do obvodu JPÚ Nové Ťahanovce
(pri tejto parcele nebolo možné ju týmto rozhodnutím vyllať z obvodu a ani spresniť oproti parcelám schválených
Rozhodnutím o povolení JPÚ.
A v neposlednom rade je potrebné z vyššie uvedených dôvodov vyllať z obvodu projektu pozemkových úprav JPÚ
Nové Ťahanovce parcely registra "E" KN č. : 1216 o výmere 11 m2 pôvodne evidovanú na liste vlastníctva č. 2780
(predmetná parcela zanikla a vznikla nová pm·cela KN C), č. 1220/501 o výmere 1 m2 pôvodne evidovanú na liste
vlastníctva č. 2581 (predmetná parcela zanikla a vznikla nová parcela KN C) a č. 1220/502 o výmere 1 m2 pôvodne
evidovanú na liste vlastníctva č. 2632 (predmetná parcela zanikla a vznikla nová parcela KN C).

Správny orgán môže zmeniť obvod projektu pozemkových úprav po rozhodnutí o nariadení alebo povolení
pozemkových úprav, ak ide o spresnenie hraníc obvodu projektu pozemkových úprav alebo z dôvodu neúčelnosti
vykonania pozemkových úprav na pozemkoch vytvárajúcich ucelený blok vo výmere do 50 ha. Rozhodnutie o zmene
obvodu projektu pozemkových úprav sa doručuje verejnou vyhláškou. Účastníkovi pozemkových úprav (d'alej len
"účastník"), ktorého sa zmena obvodu projektu pozemkových úprav týka, sa rozhodnutie doručuje do vlastných rúk.

V súlade s ust. § 4 ods. 5 zákona o PÚ sa toto rozhodnutie zároveI'1 oznámi verejnou vyhláškou podl'a ust. § 26
ods. 2 správneho poriadku tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, na webovom sídle
Okresného úradu Košice, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) a navyše na úradnej tabuli Mesta Košice,
MÚMČ Košice-Sídlisko Ťahanovce a MÚMČ Košice-Ťahanovce.

Účastníci pozemkových úprav JPÚ Nové Ťahanovce, ktorých sa zmena obvodu projektu pozemkových úprav týka
sú evidovaní na listoch vlastníctva č. 2581, 2605, 2632, 2752, 2780, 3535, 3563, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619,
3623 a č. 3637, kat. územie Nové Ťahanovce, okres Košice l.

S poukázaním na vyššie uvedené skutočnosti a nakoľko boli splnené podmienky podl'a ust. § 4 ods. 5 zákona o PÚ,
Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
V zmysle ust. § 4 ods. 5 zákona o PÚ sa toto rozhodnutie o zmene obvodu projektu pozemkových úprav JPÚ Nové
Ťahanovce doručuje verejnou vyhláškou. Účastníkovi pozemkových úprav JPÚ Nové Ťahanovce, ktorého sa zmena
obvodu projektu pozemkových úprav týka, sa rozhodnutie doručuje do vlastných rúk.
Podľa ust. § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí
po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán
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zveľejňuje súčasne písomnosť aj na svojom webovom sídle, na centľálnej úľadnej elektľonickej tabuli (CUET) a
navyše aj na úľadnej tabuli Mesta Košice, Miestneho úľadu mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce a Miestneho
úradu mestskej časti Košice - Ťahanovce, ak ju majú zľiadenú pľíp. iným spôsobom v mieste obvyklým.
Proti tomuto rozhodnutiu správneho orgánu má účastník konania pľávo podať odvolanie podľa ust. § 53 a nasl.
zákona o spľávnom konaní (správny poriadok) v platnom znení, pokiaľ sa ho písomne alebo ústne do zápisnice
nevzdáte. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto ľozhodnutia. Odvolanie sa podáva na
spľávnom oľgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Účastník konania môže odvolanie vziat' späť, kým sa o l'1om
nerozhodlo. Ak sa odvolanie vezme späť, nemožno sa znova odvolať.
Ak nerozhodne správny oľgán, ktoľÝ napadnuté ľozhodnutie vydal, o odvolaní, predloží ho spolu s výsledkami
doplneného konania a so spisovýmmateriálom odvolaciemu orgánu najneskôľ do 30 dní odo dňa, keď mu odvolanie
došlo, a upovedomí o tom účastníka konania.
Odvolacím orgánom je Okľesný úľad Košice - odboľ opľavných prostľiedkov ako správny oľgán najbližšieho
vyššieho stupi1a nadľiadený spľávnemu oľgánu, ktorý napadnutt! rozhodnutie vydal.
Toto rozhodnutie je, po vyčeľpaní všetkých riadnych opľavných prostľiedkov, ktoré sa pľeií pľipúšťajú a nadobudnutí
pľávoplatnosti, preskúmateľné súdom v konaní podľa zák. Č. 162/2015 Z. z. Spľávny súdny pOľiadok v platnom
znení. Pľíslušným súdom na pľeskúmanie veci je Krajský súd v Košiciach.

Pľíloha Č. l: Mapový podklad - Grafické znázornenie zmeneného obvodu pľojektu JPÚ Nové Ťahanovce
Pľíloha Č. 2: Zoznam parciel registra "C" a ľegistra "E" katastra nehnuteľností (Tab. 1 a Tab. 2), ktoré podliehajú po
vykonaných zmenách pozemkovým úpľavám vykonávaných v časti katastľálneho územia Nové Ťahanovce, okres
Košice l, obec Košice - Sídlisko Ťahanovce

Ing. Gabriela Pľamuková

vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

lČO:00151866Sufíx: 10113

Doruču'e sa

Okresný úľad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice, ÚRADNÁ TABUĽA - zverejnenie, ,
Mesto Košice, ÚRADNÁ TABUĽA - zverejnenie, Trieda SNP 48A , 040 11 Košice-Západ, Slovenská ľepublika
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce, ÚRADNÁ TABUĽA - zverejnenie, Americká trieda 15,040 13 Košice
- mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Slovenská ľepublika
Mestská časť Košice - Ťahanovce, ÚRADNÁ TABUĽA - zveľejnenie, Ťahanovská 1918/191831, 040 13 Košice
- mestská časť Ťahanovce, Slovenská ľepublika
Ivan Kovalčík, Račí potok 2411/12,040 Ol Košice, Slovenská ľepublika
Mesto Košice, účastník konania, Trieda SNP 48A ,040 II Košice-Západ, Slovenská ľepublika
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce, účastník konania, Ameľická trieda 15,040 13 Košice - mestská časť
Sídlisko Ťahanovce, Slovenská republika
Eva Mrázová, Ťahanovská 2021/54, 040 13 Košice-Ťahanovce, Slovenská ľepublika
Ondľej FOľrai, Repná 2161/20, 040 13 Košice-Ťahanovce, Slovenská republika
Pozemkové spoločenstvo URBARIÁ T Ťahanovce, účastník konania, Ťahanovská 28, 040 13 Košice, Slovenská
ľepublika
E-SERVIS, s.r.o., účastník konania, Galvániho 14d, 821 O I Bľatislava-Ružinov, Slovenská republika
FASHION HOUSE S.ľ.O., účastník konania, Pľibinova 25,811 09 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
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Kot.ický l
,,,,

Ko~ice I l~ice-sfd'isko fahanovce

hranica obvodu JPÚ NoviJ fahanovce

Okresný úrad Košice
pozemkový o losný odbo
Komenského 52
041 26 Košice

NM"".m;''''' Jednoduchd pozemkové úpravy (JPÚ) Novd fahonovce

lokalita "IV. stavba obyfm§ho súboru"

Kotoo1r(!o'~. " •• Mi. I rl<k> "~"'" 1 ''2023
Nové ťahanovce /. I~''''''''''Ko~ice 4-7

Vyhuto~;1

.".__ •....... _,...;.., .._ ...•_ ..•...;. ..~,._...•...--..._

.., I·'·-~09. februdro 202J OU-KE -PLO
202J/00073~

1: JOOO

Mopový podklad
s vyznať!enfm hranfc obvodu

pozemkových úprav
JPÚ Novf tllHANOVCE
po vykonaných zmenóch

~O<kl<~ <>dt;",~; Ing. Gabriela Pramukovó",. I.~-·"·~"""·
09. f.bru~re 1013 ling. Tomóš Mertinko

hranica parc/el registra "E" KN
eko neod.hterno "rnoho Č. 1 k rozhodn~l!u

sp. zn. č.: OU-KE-PlO-202JIO007JG-17G
hranica parciel regisfra "C" KN
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Pn10ha Č. 2

Zoznam pal'ciel registra "C" a registra "E" katastra nehnutel'noslí (vid' Tl.l~. 1 l.lTab. 2), ktoré
podliehajú po vykonaných 7Jncnách (Rozhodnutie o 7Jncne ?bvodu .JPU Nové Ťahallo~~c)
p07.cmkov)'lIllrpruvlírn vykomív:mých v časti kutl.lstrúlneho ÍIZCIIH:I Nové Ťulmnovce, okres KosIce
J, obec Košice - Sídlisko ŤllhmlOvce u tvoriu ich obvod:

Tab. J - Paudy rtgistm "C"

10

2017,00

814

Zast.pl.ll nádvorie

zast pLa nádvorie2341,00 3119

')1IN~rG •• rf( IJd
"llTkllOtIf obWNIt'PÚ "IIlJltuf'lM Č. D,."II •••.•-lIIku

33461195

3346/196

1913,00 2605 last.pl. a nMvune

2257,00

33461232 11.00 11,00 ]535

334(V234 363,f)() 363,00 3567

ostlltnáplochll

334&273 227,00 227,00 2700

ostlltnáplocha

33461274 22 22,00

last pl, a nád"onc

zasl.pLu n:idvonc

334(v'328 1781,00 1781.00 3147 zusl.pl a nádvorie

33461330 1749,00 1749,00 1738 Za5l.pl. a nádvone

334(v'331 1 (J44,00 1644,00 3130 I.USl.pl. II n:id"une

334fV332 1711,00 1711.00 2592 zllSl.pL II nádvorie

" 33461336 3072,00 3072,00 3237 l.ilSt pl.a n&d"one

" 334(v'337 1556,00 1556.00 2583 lasl pl.a nochone

13 33461338 1581.00 1581,00 3408 l3Sl.pl a nádvone

14 33461340 1080,00 1080,00 ]]IJt) zast pl.a nád\lme

15 334(v'341 1690,00

16 33461342

1690,00 1127 last pl II nádvude

last.pl. II n:k!vone

17 33461343

1809,00 1809.00 2589

Lasl.pl,a n:k!v"ne

18 334(v'345

1818,00 1818,00 3150

I.ast.pl II nádvone

19 334(v'346

2368,00 23(18,00 3126

Zasl pl a nádvune

20 33461348

2234,00 2234,00 3258

lasl.pl a nác!vllne

" 334W349

1094,00 101)4,00 3195

lllSt.pl a mÍ<h'one

3346/353

I 033,00 1033,00 3188

lllSl.pl.il n:k!"llne

23 ]3461355

1 273,00 1 273,00 2583

,asl pl, II nádvone

24 334(v'35(,

4730,00 4730,00 3189

IUSl.pl.a n{ldv"rie

25 334(v'357

3863,00 3863,00 3273

26 334(v'358

.5 551.00 5551,00 3184

zust.pl,a n{ld"one

27 334(v'359

180-tOO 1804,00 3211

7USl.pl. a nádvorie

28 33461360

2868.00 2868,00 3115

lllSl.pl.a nocivorie

29 33461361

2473,00 2473,00 31n

za.\t.pl a nádvone

30

31

lZ

33

334(V362

33461363

334(v'364

33461365

1 185,00 1185,00 3287

I 185,00 1185,00 311)1)

1431,00 1431,00 3118

1078,00 1078,00 3206

2611,00 2611,00 3122

...•1r.1

la.~l.pl. II nádvone

zllSl.pl, rl n{ldvone

1:t)l.pl.a ntidvone
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33461366

334(v'367

334(v'368

33461369

334(v'371

1319,00

'Y.ltl'd"'" l.irl
l' IIrl~N)", nbrodr IPli ,,1tl«lfiCII'" ~, flnth - .•••mk.

1 319,00 3152 Zasl.pl.:1 nádvorie

1404,00 3242 lasLpl. II nádvorie

1 199,00 1199,00

1 567,00 3124 last,pl, a nád"one

3208 I.llSl.pl.a nádvone

un.oo 691,00

1332,00 3171 last pl.u nád"OIlc

2 397,00 34 IO ZlIlitpl. a nádvooe

2583 zast P].i, nád"one

516,00 51(,,00

34

35

36

37

38

1 404,00

1567,00

1 332,00

2397,00

39 33461372

40 334(v'375

41 334(v'376 3409 zasLpl.ll nádvorie

42 334(v'385 382,00 382,00 3116 last pl,a nádvone

43 33461386 360,00 360,00 3113 lll5t.pl.a nádvone

44 33461387 392,00 392,00 3123 zll5l.pl.a nádvorie

45



P.l.
Pdrcdfl
ť'KNI.
334fV424

33461425

334(v'4:27

334fV428

33461429

334(v'431

33461433

33461436

334(v'437

33461438

33461439

33461441

33461443

334(v'445

334(v'447

33461449

334fV453

33461458

33461461

33461462

334&'463

1912,00

357(1,00

2590

3439

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

1701,00

2661,00

433,00

2661,00 3163 zast.Il!.:' lIáclvone

1237,00

1 196,00

3 0IJ3,OO

2447,(Xl

2467,00

2527,00

1554,00

:2527.00 3151 zasl.pl. a nád\'one

2369,00

2707,()(1

2165,00

1317,00

2308,00 :2 308,00 2583 zast pl. a nádvorie

1947,00

1743,00 1 743,00 2582 zasl.pl. :. n:Xlvone

1815,00

1857,00

957,()()

1074.00

1857,00 3416 zast pJ. a nádvone

last p!.a nádvone

Last pL:. n:XIvone

I 101,00 1101,00 3419 last pJ. a nádvone

97 33461468 2370,00 2370,00 3161 zasLpl.:. nádvorie

'iS 33461469 2583,00 2583,00 1203 1.a5l.pL:. nádvone
')9 33461470 2563,00 2563,00 3165 zast pl. a n:XIvone

100 334(v'475 1024,00 1024,00 3167 last pl a nádvone

101 334(v'476 2366,00 2366,00 3167 Ztl5l.p1.a nádvone

102 334(v'477 1201.),00 1209,00 2779 lust.pJ. II nádvone

103 334U478 357,00 357,00 2779 LaSl.pJ.a nádvone

104 334(:1481 I 144,00 1 144,00 3259 last.pl. a nádvorie

105 334(:1482 276,00 276,00 3241 last pl. ti n&lvone

106 334(:14&5 1391,00 1391,00 2581 zasl.pl. a nádvorie

107 334(v'486 1355,ťX) 1355,00 2632 za.~t.pl. il nádvorie

lOS 334(v'487 1340,00 1340,tM) 3208 zast.pl. a nádvorie

109 33461488 152,00 152,(M) 3208 za.~t.pl. a nádvone

110 334&4'Xl 1504,00 1504,()() 2m] last.pl. il nádvune

III 334(v'41)1 80,00 80,00 2(,()1 last.pl. a nfKlvune

112

113

114

334&491

33461493

334(v'494

1730,00 1730.00

1732,00 1732,00

3576,()()

~I.r.3

3422 lltSl.pLa nádvone

3141 zasl.p1.a n{K1vone

3153 l.ast.pLa nádvone
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115 33461496 2903,00

r,uffk W",,.N
P.l C#..Nl.. '~Hf'

"ym~r••. m lb'
l' Il,{~ftf} •• DbwJ#! .IPÚ .,kntnkh"ll ŕ'. Druh ••••~~..,j.,

1 912.00 316Q zast.pJ. a n:klvone

1 701,00 3160 zast.pl.:l nádvone

1 237,00 2583 zast.pl. a nád"orie

116 33461498 3076.00

117 334(v'499 1 563,00

118 33461500 2 444,00

Vj"'''f'dlf,,( tJsI
~IIrklf6Nf obWHI,. JPÚ ••lIIs1lUt"IWll. Druh ••••:fm".

2 903,00 3155 last.pl. a midvone

3076,00 2636 /.ast.pl. a nádvone

1563,00 3154 zasl.pl. il nádvorie

2444.00 3440 zasl.pl. a nád"une

119 33461501 2379,00 2379,00 3216 zast.pl a nád\'one

120 334&507 I 157,00 1157,00 3187 zastpl.anádvone

121 33461511 805,00 805,00 3149 zast.pl. a náclvorie

122 33461512 1011.00 I U 11,00 3167 l.a.~t pl. a nádvorie

123 334(v'518 %9.00 969,00 J 167 last.pl. a nádvone

124 334&519 1019,00 1019.00 3212 Last.pl. a nád"one

125 33461520 693.00 693.00 2583 zasl.pl. a n:XIvone

126 334(v'521 (,92,00 692,00 2638 lasl.pl. a nádvone

127 334&'522 1463,00 1463,00 2581 zast.pL a mídvone

128 334(l'523 1255.00

149



P.l

87.00

1.00 3535

ostatná plocha

~.,.m,.,w 1'''' w,
ľ ",knomobllOd" JPÚ I'ItnllÚCh'G f,

156 3346'751 87,00 3618

157 3]46'751 69,00 69,00 2752 ostatnáplucha
158 334&753 147,00 147,00 2752 ostatná plocha
159 ]34N754 206,00 206.00 3616 \J~latná plocha

,,'" 334(1755 239,00 139,00 3535 ostatn:íplucha
161 3346'756 77,00 77,00 3563 ostalnáplocha
161

163

IM

165

334({757

3444/10

3444111

3444/11

2.00 2,00 3563

Tal}, 2 - Paru/J' rtJ:istro "E" urče"i obl'tllfol/1 JPÚ NOl'i folwfwľu

3634

11.00 12.(10 3637

ostatná plocha

ostatná plocha

o~lalná plucha

ostatnáplnchll

4,00 4,00 ](,17

r,(~
/'ltrt,In
RKNI",

1,00

Vj",,1'G
l'''''

1083,00

orn:ípooa547,00 111,001094/4

\j'". ••n:r IINt }JI'
l' IUffM", (lbrotlt JPÚ ~lnltlfl(,11'fJ .'1.

109511 601.00 340,00 1109 ornápooa

1099/2 618,00 361,00 1752 ornápúda
110012 612,00 361,00 1752 ornáptida

1114 1038.00 1038,00 2752 urnápOdll

11151501 2237,00 2237,00 2631 orná pOda
11151502 102,00 101,00 2631 orná pôda
111&501 1 145,00 1 145,00 2752 ornápôdil
111(w'502 118,00 118,00 2752 ornápôdll

IU 1117/502 l!fd)(J 116,00 3187 orná pôda
II 11181501 2375,00 2375,00 3203 urnápiKln
12 11181502 198,llO 198.00 3338 nrnápóda

13 1119/501 2198,00 2198,00 2763 orná pôda
14 11191502 119,00 219,00 2763 orná pôda
15 112Ut501 1366.00 2752 orná pôda

16 112W501 154.00 154.00 2752 urnápôda
17 1121/502 92,00 92,00 3149 ornápiKla
18 1122/501 105,00 105,00 3167 urnilpúcla
19 11231501 1066,00 106(,,00 3172 ornápiKla

20 11231501 102.00 102,00 3172 urnápôdll

" 11241501 2188,00 2188,00 3202 orná pôda

22 11241502 124,00 124,00 3639 ornápôc]:t

11251501 1039,00 1039,00 2764 Ilrnápooa
24

25

26

17

11251501

112(v501

112(v502

1127/501

23,00 23,00

1083,00 1083.00

31,00 31,00

1083,00

sir. 5

2764

3185

3185

2752

t)rnápôda

orná pôda

ornápikla

orn:'ípôda
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31

32

33

34

35

]6

37

38

28

'''«.-111
F.ÄNl.
1127/502

11281502

11291502

1134/2

1135

1 13(i502

1139

1140

1143

1145

1146

25,00

1705,00

31332224,00 2224,00

23(.H,OO 3200 orná pôd:.

8,00



100 1278 3 (.&4,00 3398.00 2440 orná pôda

98 12621502 946,00 844,00 2789 orná pôda

99 1264 1854,00 [854.00 2752 urnápôda

101 1279/3 1316,00 1198.00 2752 urnáp6da

102 1281 719,00 719,00 24H9 orn:ípôda

101 1288 I 358,00 I 192,00 2752 orná pôda

134313 I 768,00 593,00 2752 ostatná plocha

104 1297 I 799.00 1 SOO,OO 2752 orná pôda

4 J 16,00 127,00 2336 [lvahí trávnatÝDtJrol~t

105 1301/2 6663,00 6357,00 2752 osl3lnáplocha

1347 3582,00 4 [6,00 3638 orná pi'xla

10(,

107 1344/2

108

109 3366.01l 54,(X) 2418 urnápooa1348

.\olr. 7
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P.č.
hrcel" Vj"'ulI' WIlli"rilJ'm Ust

P.l. Il KN l. 1,,,,1 v "rinw," obllOd,.'l'O "I;ntnlCMI f, (Jru" 1Hf1l.''''1iu
Výnf~N"". Us,

v IIr{~no", obrod, lPlI "larJmt'lJlrfJl. Drult -zr",kIt
110 2663 194.00 10,00 2851 orná pôda

III 1664 144,00 18,00 3562 ornápôdll

112 2667 180,00
111

114

69 [198 997.00 997,00 1542 orná pôda

70 1201 2374,00 2374,00 3347 orn:ípôda

71 1205 I021,lXJ 1021.00 3221 orná pOda

n 1206 2431,00 2431.00 3221 orná pôda

73 1207 1248,00 1248,00 3172 orná pôda

~ 74 __ +-~1~2~~ __ ~~~~7.~00__ ~ 6~97~.00~ ~~1~17~2 __ 4- __ ~om~;~~_·_,__ ~
75 1213 294,00 294,00 2752 ornllpôda

76 1214 1043,00 1043,00 2752 orná pôda

77 1217 392,00 392,00 3204 orná pôda

78 1218 1498,00 1498,00 3131 orná pôda

79 122011 24,00 15,00 2581 ornáptxla

80 122012 154,00 63,00 2632 \)rná pôda

81 122013 17U,OO 71,00 2637 urnápôd:1

82 1221 1015,00 102..'i.00 3212 umá ptxla

83 1223 190,00 77,00 2601 urn:ipôda

84 1226 2985,00 2985,00 264(1 orná pôda

85 1228 3089,00 3089,00 3200 urná pôda

86 1233 3515,00 3515,00 2752 omápôd:1

87 1234 3265,00 3265,00 2752 orná pôda

88 1235 2064.00 2064,00 2416 urnápôda

89 1237 1654,00 l 654,00 3183 orná pôda

~ 1241 1715.00 1725,00 2752 urnáplxl~

91 1242 169].00 16IJ1,OO 2413 orná pôda

92 1243 1830.00 1710,00 2752 ornápUda

93 1247/501 1554.00 1538,00 2752 orná pôda

94 1253/502 1271,00 1224.00 2752 orná pôda

95 115&'502 I 312.00 1243.00 3323 orná pôda
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97 1261/502 1024,00 929.00 2752 urnápôda
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29,00 1182 ornápôd:1

152.00 2810 orná pôda

440,00 2752 orná pôda
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