Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

U z n e s e n i e
z V. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 
zo dňa 22. júna 2015  			          číslo: 180


Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Ing. Vladimírom Vanikom 
v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny bez finančného vyrovnania

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
podľa § 9 ods. 2 písm. c), § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. a), b) Štatútu mesta Košice

schvaľuje

prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice - pozemky registra C KN v k. ú. Terasa, zapísané na LV č. 12576:
	parc. č. 1971, záhrady s výmerou 289 m2,

parc. č. 1972, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 260 m2, 
parc. č. 1914, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 284 m2, 
parc. č. 1975, záhrady s výmerou 144 m2, 
parc. č. 1976, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 173 m2 

do vlastníctva Ing. Vladimíra Vanika, nar. 17.01.1980, bytom Slobody 24, 040 11 Košice, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny bez finančného vyrovnania,
za nehnuteľnosti vo výlučnom a podielovom vlastníctve Ing. Vladimíra Vanika - pozemky registra C KN v k. ú. Terasa:

a) vo výlučnom vlastníctve: 
	parc. č. 4699/456, orná pôda s výmerou 937 m2, zapísaný na LV č. 894 

parc. č. 4699/457, orná pôda s výmerou 66 m2, zapísaný na LV č. 894 

b) spoluvlastnícke podiely vo výške ½ k celku na pozemkoch registra C KN: 
	parc. č. 4699/453, orná pôda s výmerou 737 m2 (podielu zodpovedá výmera 368,50 m2), zapísaný na LV č. 16621 

parc. č. 4699/454, orná pôda s výmerou 112 m2 (podielu zodpovedá výmera 56 m2), zapísaný na LV č. 16622 
parc. č. 4699/455, orná pôda s výmerou 187 m2 (podielu zodpovedá výmera 93,50 m2), zapísaný na LV č. 16620 

c) polovica zo spoluvlastníckeho podielu ½ na pozemku registra C KN (t.zn. spoluvlastnícky 
    podiel ¼ k celku): 

	parc. č. 4699/458, orná pôda s výmerou 578 m2 (podielu zodpovedá výmera 144,50 m2), zapísaný na LV č. 16620


do vlastníctva Mesta Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00 691 135.
2


Uvedený prevod sa realizuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je verejný záujem mesta Košice spočívajúci v majetkovoprávnom usporiadaní vzťahov pod časťou budovy Centra voľného času, ktorú využíva mesto Košice na výchovno-vzdelávacie účely a mimoškolskú činnosť žiakov základných škôl.
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