
 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Šrobárova 2,  041 80 Košice, 
vyhlasuje  

obchodnú verejnú súťaž 

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka  
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na kúpu nehnuteľností  

   

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľnosti: 

A) Pozemky: 
- parcela č. 313 - zastavané plochy a nádvoria – výmera 1 644 m2 

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

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

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

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

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

B) Stavby: 

- meštiansky dom č. súp. 1047  na parcele č. 313, nachádzajúca sa na ul. Moyzesova 
č. 16 v Košiciach, 

- radová garáž č. súp. 2476 na parcele č. 309/3, nachádzajúca sa vo dvore 
meštianskeho domu s prístupom cez cudzí pozemok zo Zbrojničnej ul. v Košiciach, 

- radová garáž č. súp. 2477 na parcele č. 309/4, nachádzajúca sa vo dvore 
meštianskeho domu s prístupom cez cudzí pozemok zo Zbrojničnej ul. v Košiciach, 

- radová garáž č. súp. 2478 na parcele č. 309/5, nachádzajúca sa vo dvore 
meštianskeho domu s prístupom cez cudzí pozemok zo Zbrojničnej ul. v Košiciach, 

- radová garáž č. súp. 2479 na parcele č. 309/6, nachádzajúca sa vo dvore 
meštianskeho domu s prístupom cez cudzí pozemok zo Zbrojničnej ul. v Košiciach, 
 

C) Ostatné: 

- ploty 
- spevnené plochy 

- ostatné 
tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 40/2016. 

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v k. ú. Košice – Stredné Mesto, Moyzesova 16, obec Košice – 
Staré mesto, okres Košice I., zapísané na LV č. 1167. 

Podmienky súťaže sú uvedené v „Pokynoch a podmienkach  obchodnej verejnej súťaže na 
predaj nehnuteľností vo vlastníctve UPJŠ v Košiciach“  
Oznam o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže je zverejnený i na internetovej stránke 
www.upjs.sk.  
Návrh do súťaže predkladá jej účastník písomnou formou na adresu Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, alebo osobne najneskôr do 20.12.2016 
do 11,00 hod.  

 055/2341 150, alebo 0918640816 - JUDr. Zuzana Gažová vo veciach  právnych  
 055/2341 140 alebo 0905580475 - Ing. Daniela Čorňáková vo veciach technických  
                 
           
Schválil: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ 
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