Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Uznesenie 
z XXXI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
                    zo dňa 23. februára 2010                     		   číslo: 1079

Zrušenie predkupného práva mesta Košice k 11 bytom vo vlastníctve fyzických osôb v bytovom dome na ul. Baltická 18 a zmena uznesenia MZ č. 823
zo dňa 13.5.2009 o odpredaji 11 voľných bytov na ul. Baltická 18 
formou verejnej dražby


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 ods. 2 písm. b)  § 29 ods. 1 písm. b), § 39a ods. 3 Štatútu mesta Košice a podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien

A. schvaľuje

zrušenie vecného bremena spočívajúceho v zriadení predkupného práva mesta Košice po dobu 5 rokov k bytom č. 5, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 14, č. 15, č. 17, č. 19, č. 21 a  č. 23 v bytovom dome na ul. Baltická 18 v Košiciach, súpisné č. 2759 na pozemku parcelné č. 3961/5, 3961/6 v k.ú. Jazero.
  
B. mení

uznesenie MZ v Košiciach č. 823 zo dňa 13.5.2009 v časti schvaľuje nasledovne: 

1.  v bode 2. slová „za vyvolávaciu cenu 32 200 €“ sa nahrádzajú slovami „s najnižším  
 	podaním 29 000 € “
2. v bode 3. slová „za vyvolávaciu cenu 32 200 €“ sa nahrádzajú slovami „s najnižším 
 	podaním 29 000 € “
3. v bode 5. slová „za vyvolávaciu cenu 32 200 €“ sa nahrádzajú slovami „s najnižším 
 	podaním 29 000 € “
4. v bode 6. slová „za vyvolávaciu cenu 32 200 €“ sa nahrádzajú slovami „s najnižším 
 	podaním 29 000 € “
5. v bode 7. slová „za vyvolávaciu cenu 32 200 €“ sa nahrádzajú slovami „s najnižším 
 	podaním 29 000 € “
6. v bode 8. slová „za vyvolávaciu cenu 32 200 €“ sa nahrádzajú slovami „s najnižším 
 	podaním 29 000 € “
7. 	v bode 9. slová „za vyvolávaciu cenu 34 700 €“ sa nahrádzajú slovami „s najnižším  
 	podaním 31 600 € “
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8. v bode 10. slová „za vyvolávaciu cenu 32 200 €“ sa nahrádzajú slovami 
 	„s najnižším podaním 29 000 € “
9.	v bode 11. slová „za vyvolávaciu cenu 34 700 €“ sa nahrádzajú slovami 
„s najnižším podaním 31 600 € “.









Ing. František Knapík
                  primátor mesta Košice
  Podpísal dňa: 2. 3. 2010







Za správnosť:   Ing. Marek Kolárčik
                         Ing. Silvia Nagyová
Zapisovateľka: Mária Lapšanská




