
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
 

U z n e s e n i e

z pokračovania VIII. rokovania Mestského  zastupiteľstva  v  Košiciach,  zo dňa
2. januára 2004                                                                                                   číslo: 

346
 

Doplnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 193 zo dňa 28.8.2003
 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 ods. 2 písm. b)  a  § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
 
d  o  p  ĺ  ň  a 
 
uznesenie MZ v Košiciach č. 193 z 28. 8. 2003 v časti schvaľuje nasledovne:
Predmetom predaja nehnuteľného majetku v areáli na Priemyselnej ulici č. 4
v Košiciach sú: pozemky   parc.  č. 3281/2,   3281/27  až  3281/59  k. ú. Stredné mesto
s celkovou výmerou 28 492 m2 a budovy súp. č. 3185 na parc. č. 3281/27,
súp. č. 3187 na parc. č. 3281/28, súp. č. 1739 na parc. č. 3281/29,
súp. č. 3188 na parc. č. 3281/30, súp. č. 3189 na parc. č. 3281/31,
súp. č. 3195 na parc. č. 3281/32, súp. č. 3196 na parc. č. 3281/33,
súp. č. 3192 na parc. č. 3281/34, súp. č. 2471 na parc. č. 3281/36,
súp. č. 2470 na parc. č. 3281/37, súp. č. 3186 na parc. č. 3281/38,
súp. č. 3191 na parc. č. 3281/39, súp. č. 3190 na parc. č. 3281/40,
súp. č. 3197 na parc. č. 3281/41, súp. č. 3193 na parc. č. 3281/42,
súp. č. 3194 na parc. č. 3281/43, súp. č. 1845 na parc. č. 3281/44,
súp. č. 1846 na parc. č. 3281/45, súp. č. 1847 na parc. č. 3281/46,
súp. č. 1848 na parc. č. 3281/47, súp. č. 1849 na parc. č. 3281/48,
súp. č. 1850 na parc. č. 3281/49, súp. č. 1851 na parc. č. 3281/50,
súp. č. 1852 na parc. č. 3281/51, súp. č. 1853 na parc. č. 3281/52,
súp. č. 1854 na parc. č. 3281/53, súp. č. 1855 na parc. č. 3281/54,
súp. č. 1856 na parc. č. 3281/55, súp. č. 1857 na parc. č. 3281/56,
súp. č. 2468 na parc. č. 3281/57, súp. č. 2469 na parc. č. 3281/58
za kúpnu cenu minimálne podľa znaleckého posudku, t. zn. 59 014 555,- Sk.
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