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7. zasadnutie mestského zastupiteľstva 

konané dňa 16.09.2019  

 

 

 

Tomko: 

Môj podnet je na Cukrovarskú ulicu. Chcel by som vedieť, v akom štádiu, to je podnet 

občanov, ktorí sa ma dotazovali. v akom štádiu máme odpad, mestskú vodu rozpracovanú. 

Pohlo sa to ďalej, alebo stojí to, zastavilo sa to. Nič sa okolo toho nedeje, je to už vyše roka, 

čo sme žiadali to stretnutie a občania sa na to pýtajú.  

 

JUDr. Galgoczy: 

Čo sa týka Cukrovarskej ulice, ako som naposledy na tomto fóre spomínal, tak bol tam 

ukončený súdny spor o vlastníctvo parciel, kde krajskú súd rozhodol, že teda vlastníkom sa 

opäť stáva Československá energetická spoločnosť, ktorá je v likvidácii a ktorú zastupuje 

likvidátor. Podľa mojich informácií bol podaný mimoriadny opravný prostriedok na najvyšší 

súd, čiže ten spor ešte neskončil a je stále ešte neistý výsledok tohto konania. Terajšia situácia 

je taká, že podľa listu vlastníctva to tak zatiaľ nie je, ale podľa iných právnych skutočností  je 

teda vlastníkom Československá energetická spoločnosť. Ja osobne som kontaktoval 

zástupcov tejto spoločnosti, ale nehovoríme už o konateľovi, hovoríme o likvidátorovi 

a o advokátskej kancelárii, ktorá túto spoločnosť v súčasnosti zastupuje. Advokátska 

kancelária, zastúpená advokátska kancelária Graban, Torma & Partners z Košíc, majú záujem 

stretnúť sa s obyvateľmi Cukrovarskej ulice hlavne tými, ktorí nemajú vysporiadané pozemky 

okolo svojich nehnuteľností a uzavrieť s nimi nejaké dohody o vyporiadaní týchto právnych 

vzťahov, ktoré sú niekoľko, už si dovolím  povedať aj niekoľko desiatok rokov neriešené. 

Termín tohto stretnutia zatiaľ nebol určený kvôli tomu, že sme mali letné obdobie a vždy 

niekto chýbal, buď tu nebol pán primátor, alebo druhá strana, alebo niektorí obyvatelia. Čiže, 

niekedy do konca septembra si môžeme dohodnúť termín kedy sa stretneme na tomto fóre 

a povieme si vzájomné požiadavky a možné riešenia. Čo sa týka samotného chodníka, ten je 

zatiaľ  stále v stave v akom bol a je stále blokovaný tým, že pozemok pod tým chodníkom 

v súčasnosti patrí Československej energetickej spoločnosti.  

 

 

 

 

Zodpovedané: na MsZ 

 

 

 

 

 


