Mestská časť Košice - Sídlisko Tahanovce
Americká trieda 15, 040 13 Košice

Ing. Štefan Béreš
poslanec Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice - Sídlisko
Tahanovce

Váš list značky / zo dňa

Naša značka

Vybavuje / linka

Košice

starosta mestskej časti

29.9.2020

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

Vážený pán poslanec,
Dňa 16.9.2020 ste na zasadnutí miestneho zastupiteľstva preložili celkom 1 interpeláciu v bode
„Interpelácie“, ktorú ste aj doručili písomne. Vašu interpeláciu ste predložili v znení:

> V akom stave je výkup pozemkov pre nový výjezd z Hanojskej ulice? Koľko bolo
rokovaní a s kterými vlastníkmi?

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.

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých budúcou stavbou „Dočasné prepojenie
Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda - Európska trieda za účelom zjednosmemenia
Hanojskej ulice“ objednala mestská časť u obchodnej spoločnosti CZIPO s.r.o.. Ku dnešnému dňu
bol vyhotovený geometrický plán na oddelenie pozemkov s určením vlastníckeho práva, ktorý je
v súčasnosti na Okresnom úrade Košice katastrálny odbor so žiadosťou o zápis GP do katastra.

Ďalej bol vypracovaný znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov.
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S vlastníkom najväčšieho podielu obchodnou spoločnosťou TH Stavbyt, s.r.o. boli
uskutočnené dve osobné rokovania. TH Stavbyt, s.r.o. v zmysle týchto rokovaní a s ohľadom na
znalecký posudok predložil mestskej časti návrh kúpnej zmluvy na pripomienkovanie.

Mestská časť požiadala mesto Košice o prenájom pozemkov /spoluvlastníckych podielov/ vo
vlastníctve mesta Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa. S ostatnými vlastníkmi pozemkov fyzickými osobami jedná spoločnosť CZIPO, s.r.o..

S pozdravom
Mgr. Ing. Miloš Ihná
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Interpelácia poslanca
__
-•
• u
i
-4UQ- ‘o-fe
Meno a priezvisko poslanca: .......... )............... '.
Obsah interpelácie:

V

qC

'X +IqíUaí p-fiA vi h c

(O fluQ "~f^) /q fäkj l/^Z U/

í
Dátum:...................................

/ jLz

Podpis poslanca podávajúceho interpeláciu: .LL..

