
 
 
 

Povinné zverejnenie informácií  
podľa ust. § 5 ods. 6 a v nadväznosti na ust. § 6 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov za roky 2015 - 2017 

V súlade s ust. § 5 ods. 6 zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach  ako povinná osoba týmto zverejňuje údaje o nehnuteľných a hnuteľných 

vecí, ktoré boli prevedené do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci: 

 Prevádzané nehnuteľnosti: 

 Nehnuteľnosti v kat. územie Košice – Stredné mesto, obec Košice – Staré mesto,  
okres Košice I. 
  

A) pozemky – parcely registra C – KN: 
 

- parcely č. 313 - zastavané plochy a nádvoria – výmera 1 644 m2, 

- parcely č. 309/2 - zastavané plochy a nádvoria – výmera 273 m2, 

- parcely č. 309/3 - zastavané plochy a nádvoria – výmera 23 m2, 

- parcely č. 309/4  - zastavané plochy a nádvoria – výmera 21 m2, 

- parcely č. 309/5 - zastavané plochy a nádvoria – výmera 21 m2, 

- parcely č. 309/6  - zastavané plochy a nádvoria – výmera 21 m2, 
 

B) stavby: 

- bytového domu č. súp. 1047  na parcele č. 313, nachádzajúceho sa na ul. Moyzesova  
č. 16 v Košiciach, 

- radovej garáže č. súp. 6476 na parcele č. 309/3, nachádzajúcej sa vo dvore 
meštianskeho domu s prístupom cez cudzí pozemok zo Zbrojničnej ul. v Košiciach, 

- radovej garáže č. súp. 6477 na parcele č. 309/4, nachádzajúcej sa vo dvore 
meštianskeho domu s prístupom cez cudzí pozemok zo Zbrojničnej ul. v Košiciach, 

- radovej garáže č. súp. 6478 na parcele č. 309/5, nachádzajúcej sa vo dvore 
meštianskeho domu s prístupom cez cudzí pozemok zo Zbrojničnej ul. v Košiciach, 

- radovej garáže č. súp. 6479 na parcele č. 309/6, nachádzajúcej sa vo dvore 
meštianskeho domu s prístupom cez cudzí pozemok zo Zbrojničnej ul. v Košiciach, 

 
Právny titul: Kúpna zmluva uzavretá dňa 25.09.2017 
Dátum prevodu vlastníctva:  
Kúpno - predajná cena:  851 000 ,- €  
Údaje o osobe, ktorá nadobudla prevádzaný majetok do vlastníctva: 

ELIT -  BYT DEVELOPMENT, s.r.o. Košice, IČO: 50 699 326 

 

 Nehnuteľnosti v kat. území Opátka, obec Opátka, okres Košice – okolie, 
  

A) Stavby: 



- chata súp. č. 59 na parc. č. 419/19   
B) Pozemky: 

- parc. registra C – KN č. 419/19 výmera 196 m2  

- parc. registra C – KN č. 419/20  výmera 763 m2  . 
 
Právny titul: Kúpna zmluva uzavretá dňa 09.08.2017 
Dátum prevodu vlastníctva: 13.09.2017  
Kúpno - predajná cena:  29 900 ,- €  
Údaje o osobe, ktorá nadobudla prevádzaný majetok do vlastníctva: 
Petra Kurutzová, Košice Viedenská 36. 
 
 

 Nehnuteľnosti v kat. území Košice – Stredné mesto, obec Košice – Staré mesto, 
okres Košice I. 

  

- pozemok na parcele č. 235/2 – ostatné plochy  – výmera 4 m2 . 
 
Právny titul:    Kúpna zmluva uzavretá dňa 09.10.2015 
Dátum prevodu vlastníctva: 22.01.2016  
Kúpno - predajná cena:  420,- €  
Údaje o osobe, ktorá nadobudla prevádzaný majetok do vlastníctva: 

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, IČO: 365 993 61  
 

 Nehnuteľnosti v kat. území Košice – Stredné mesto, obec Košice – Staré mesto, 
okres Košice I. 
 

- pozemok na parcele č. 236/2 – ostatné plochy  – výmera 22 m2 . 
 
Právny titul:    Kúpna zmluva uzavretá dňa 25.05.2015 
Dátum prevodu vlastníctva:  08.07.2015  
Kúpno - predajná cena:  3 210,- €  
Údaje o osobe, ktorá nadobudla prevádzaný majetok do vlastníctva: 
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, IČO: 365 993 61  
 

 Nehnuteľnosti v kat. území Košice –  Terasa, obec Košice – Západ, okres Košice 
II. 

  

- pozemok na parcele č.  4312/57 – ostatné plochy  – výmera 22 m2 . 
 
Právny titul:    Kúpna zmluva uzavretá dňa 11.03. 2015 
Dátum prevodu vlastníctva:  20.05.2015 
Kúpno - predajná cena: 2 650,- €  
Údaje o osobe, ktorá nadobudla prevádzaný majetok do vlastníctva: 
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, IČO: 365 993 61  
 

Prevádzané hnuteľnosti: 

 motorové vozidlo ŠKODA Superb, KE 643 DF, sériové číslo:                         
TMBDU23U859079405 

Právny titul:    Kúpna zmluva uzavretá dňa  22.09.2017 
Kúpno - predajná cena: 896,- €  
Údaje o osobe, ktorá nadobudla prevádzaný majetok do vlastníctva: 
Milan Ruščák, Čordáková 9, Košice 



 

 motorové vozidlo VOLVO S 40, KE 089 BB, sériové číslo:                        
YV1VS1223XF362838 

Právny titul:    Kúpna zmluva uzavretá dňa 09.06.2017 
Kúpno - predajná cena: 378,- €  
Údaje o osobe, ktorá nadobudla prevádzaný majetok do vlastníctva: 

Gabriel Prevoňák, Zupkova 4, Košice 
 

 motorové vozidlo Škoda Octávia GLX, EVČ 169CK, sériové číslo: 
TMBZZZ1U4W2044048, 

Právny titul:    Kúpna zmluva uzavretá dňa 16.10.2017 
Kúpno - predajná cena: 623,- €  
Údaje o osobe, ktorá nadobudla prevádzaný majetok do vlastníctva: 

Gabriel Prevoňák, Zupkova 4, Košice 
 
 
 
Za správnosť: JUDr. Zuzana Gažová, vedúca ÚPAaSM R UPJŠ    
 
             
Schválil: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. , rektor UPJŠ 


