Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
U z n e s e n i e
zo XVI. rokovania Mestského zastupiteľstva v  Košiciach, zo dňa
26. - 27. júna 2008						       číslo: 526

Odpredaj 17 voľných bytov 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 v súlade so zákonom NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien

schvaľuje

1.  odpredaj bytu č. 32 v bytovom dome Jesenná 7,  súpisné číslo  1141  na  parc. č. 80
v k. ú. Letná vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo veľkosti 84/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou 400 000,- Sk,

2.  odpredaj bytu č. 28 v bytovom dome Buzulucká 22, súpisné číslo 681 na parc. č. 2625  v k. ú. Furča vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na  pozemku vo veľkosti 114/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou 700 000,- Sk,

3.  odpredaj bytu č. 23 v bytovom dome Buzulucká 22, súpisné číslo 681 na parc. č. 2625 v k. ú. Furča vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na  pozemku vo veľkosti 116/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou 700 000,- Sk,

4.  odpredaj bytu č. 2 v bytovom dome Ondavská 17, súpisné číslo 450 na parc. č. 1642, 1643, 1644 v k. ú. Terasa vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na  pozemku 
vo veľkosti 72/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou 500 000,- Sk,

5.  odpredaj bytu č. 48 v bytovom dome Jesenná 7, súpisné číslo 1141 na parc. č. 80  
v k. ú. Letná vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na  pozemku vo veľkosti 168/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou 750 000,- Sk,

6.  odpredaj bytu č. 22 v bytovom dome Jesenná 7, súpisné číslo 1141 na parc. č. 80  
v k. ú. Letná vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na  pozemku vo veľkosti 168/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou 750 000,- Sk,
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7.  odpredaj bytu č. 23 v bytovom dome Jesenná 7, súpisné číslo 1141 na parc. č. 80  
v k. ú. Letná vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na  pozemku vo veľkosti 168/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou 750 000,- Sk,

8.  odpredaj bytu č. 40 v bytovom dome Jesenná 7, súpisné číslo 1141 na parc. č. 80  
v k. ú. Letná vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na  pozemku vo veľkosti 168/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou 750 000,- Sk,

9.  odpredaj bytu č. 32 v bytovom dome Jesenná 22, súpisné číslo 1139 na parc. č. 61 
v k. ú. Letná vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na  pozemku vo veľkosti 208/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou 900 000,- Sk,

10.  odpredaj bytu č. 1 v bytovom dome Jesenná 20, súpisné číslo 1138 na parc. č. 31 
v k. ú. Letná vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na  pozemku vo veľkosti 210/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou 850 000,- Sk,

11.  odpredaj bytu č. 28 v bytovom dome Jesenná 7, súpisné číslo 1141 na parc. č. 80  
v k. ú. Letná vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na  pozemku vo veľkosti 180/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou 800 000,- Sk,

12.  odpredaj bytu č. 2 v bytovom dome Južná trieda 59, súpisné číslo 1577 na parc. č. 1927, 1928, 1929  v k. ú. Južné mesto vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu 
na  pozemku vo veľkosti 135/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou 800 000,- Sk,

13.  odpredaj bytu č. 2 v bytovom dome Krivá 7, súpisné číslo 8281 na parc. č. 1921/1 
v k. ú. Skladná vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na  pozemku vo veľkosti 1751/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou 1 400 000,- Sk,

14. odpredaj bytu č. 1 v bytovom dome Študentská 1, súpisné číslo 274 na parc. č. 4620, 4621, 4622  v k. ú. Severné mesto vrátane spoluvlastníckeho podielu 
na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu 
na  pozemku vo veľkosti 191/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou 
1 200 000,- Sk,
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15.  odpredaj bytu č. 1 v bytovom dome Krosnianska 77, súpisné číslo 790 na parc. č. 2942 v k. ú. Furča vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na  pozemku vo veľkosti 284/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou 1 600 000,- Sk,

16.  odpredaj bytu č. 2 v bytovom dome Obrody 2, súpisné číslo 213 na parc. č. 273  
v k. ú. Terasa vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na  pozemku vo veľkosti 234/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou 1 600 000,- Sk,

17.  odpredaj bytu č. 24 v bytovom dome Kalinovská 8, súpisné číslo 862 na parc. č. 3656 v k. ú. Furča vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na  pozemku vo veľkosti 242/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou 2 000 000,- Sk.











Ing. František Knapík
                  primátor mesta Košice
  Podpísal dňa: 5.7.2008












Za správnosť:  RNDr. Milan Sabol
                         Ing. Katarína Nováková
Zapisovateľka: Mária Lapšanská

