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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
 

U z n e s e n i e

z XI. rokovania  Mestského  zastupiteľstva  v  Košiciach,  zo dňa
24. a 25. júna 2004                                                        číslo: 448

 
Zmena uznesenia MZ č. 413 zo dňa 29.4.2004 k odpredaju pozemkov

v k.ú. Stredné mesto pre AUPARK III spol. s r.o.
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 ods. 2 písm. b) Štatútu mesta Košice
 
u k l a d á
 

1.      hlavnému kontrolórovi mesta Košice
prešetriť či predaj pozemkov na Námestí osloboditeľov sa uskutočňuje v súlade splatnými
zásadami nakladania s majetkom mesta i s platným regulačným plánom
 
                                                                            T: po XI. rokovaní MZ
                                                                            Z: hlavný kontrolór
 
2.      Útvaru hlavného architekta mesta Košice
dodržiavať  schválený  regulačný  plán  a  navrhované  riešenie  využitia  Námestia
osloboditeľov predložiť na verejnú i odbornú diskusiu, rokovania komisií i do mestského
zastupiteľstva
 
                                                                            T: po XI. rokovaní MZ
                                                                            Z: hlavný architekt mesta Košice
 
3.       riaditeľovi Magistrátu mesta Košice
pripraviť  štatút  komisie,  poradného  orgánu  mestského  zastupiteľstva  na  predaj
a  prenájom  majetku  a  predložiť  na  schválenie  mestskému  zastupiteľstvu
 
                                                                             T: po XI. rokovaní MZ
                                                                            Z: riaditeľ MMK



 
 
m e n í
 
text uznesenia MZ č. 413 zo dňa 29.4.2004 takto:
odpredaj nehnuteľností – pozemkov časti parc. č. 2444/1, 2444/3, 2444/4 a 2501 s celkovou
výmerou 10 000 m2 (novovytvorená parc. 2444/6) v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta
Košice pre AUPARK III, spol. s r.o. za cenu, ktorú určí mestské zastupiteľstvo za účelom
výstavby po splnení bodov 1, 2 a 3 tohto uznesenia.
 
 
 
 
NEPODPISOVAŤ
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 448 zo dňa 24.-25.6.2004 je podľa
§ 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení
pre mesto zjavne nevýhodné.
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