
Majetková komisia  Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Uznesenia
zo zasadnutia Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, konaného dňa 23.11.2015
________________________________________________________________

Komisia po prerokovaní jednotlivých materiálov prijala uznesenia:

K bodu č.1 Prevod pozemkov v k.ú. terasa pre NEOMAD s.r.o.   
Uznesenie
Komisia odporučila výšku kúpnej ceny 9 130,90 € t.zn. 89,52 €/m2 a materiál predložiť na prerokovanie a schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

Prítomní: 10
Hlasovanie: za – 10, proti - 0, zdržali sa - 0


K bodu č. 2 Prevod nehnuteľností – bývalej meniarne DPMK vrátane pozemkov v k.ú. Stredné mesto pre VSD, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
Uznesenie 
Komisia odporučila výšku kúpnej ceny 101 425 € z toho budova 1 € a materiál predložiť na prerokovanie a schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

Prítomní: 10
Hlasovanie: za – 10, proti - 0, zdržali sa - 0

K bodu č. 3 Nájom nebytových priestorov v budove na ul. Krčméryho 2-4 v Košiciach pre Mestskú časť Košice – Luník IX za 1 € bez DPH/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
Uznesenie 
Komisia odporučila výšku nájmu 1 €/rok za celý predmet nájmu a materiál predložiť na prerokovanie a schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach ako dôvod hodný osobitného zreteľa.

Prítomní: 10
Hlasovanie: za – 10, proti - 0, zdržali sa - 0


K bodu č. 4 Bezodplatný prevod dopravnej stavby „SO 04 – Spevnené plochy  a komunikácie“ , od firmy IZOLA s.r.o., Košice do vlastníctva mesta Košice
Uznesenie 
Komisia odporúča bezodplatný prevod dopravnej stavby a  materiál predložiť na prerokovanie a schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

Prítomní: 10
Hlasovanie: za – 10, proti - 0, zdržali sa – 0

K bodu č. 5 Prevod pozemku  v k.ú. Skladná pre M. H. 
Uznesenie 
Komisia odporučila výšku kúpnej ceny 39 797,07 €. a materiál   predložiť na prerokovanie a schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach. 

Prítomní: 10
Hlasovanie: za – 10, proti - 0, zdržali sa - 0


K bodu č. 6 Určenie obsahovej náplne činností komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Uznesenie 
Komisia odporučila  materiál predložiť na prerokovanie a schválenie do Mestského zastupiteľstva v Košiciach. 

Prítomní: 10
Hlasovanie: za – 10, proti - 0, zdržali sa - 0


Košice dňa 7.12.2015

       


      JUDr. Ing.  Otto Brixi, v.r. 
							     predseda majetkovej komisie 



Zapísala: Ing. Drugdová

