Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Uznesenie
z XXII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 16. decembra 2013                               číslo: 832


Zverenie nehnuteľností v k. ú. Stredné mesto - pozemkov a stavby „Stará krytá plaváreň – Kunsthalle“ vrátane hnuteľného majetku v stavbe umiestneného 
vo vlastníctve mesta Košice do správy príspevkovej organizácii K 13 – Košické
kultúrne centrá

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

schvaľuje

zverenie majetku vo vlastníctve mesta Košice - nehnuteľností v  k. ú. Stredné mesto – pozemkov a stavby „Stará krytá plaváreň – Kunsthalle“ vrátane hnuteľného majetku v stavbe umiestneného, a to:
	nehnuteľný majetok uvedený v prílohe č. 1

hnuteľný investičný majetok (HIM) v obstarávacej hodnote 21 862,12 €
drobný hmotný majetok (DHM) v obstarávacej hodnote 2 928,13 €
hnuteľný investičný majetok (HIM) získaný v rámci investičných projektov EHMK v obstarávacej hodnote 175 507,44 €
drobný hmotný majetok (DHM) získaný v rámci investičných projektov EHMK v obstarávacej hodnote 592 364,41 €

do správy príspevkovej organizácii K 13 - Košické kultúrne centrá odo dňa účinnosti zmluvy o zverení majetku mesta do správy na dobu neurčitú.





	MUDr. Richard Raši, PhD., MPH	
	primátor mesta Košice
	Podpísal dňa: 19.12.2013



Za správnosť:	Ing. Pavol Lazúr

		Ing. Juraj Tache



Zapisovateľka: Blanka Lukáčová

Príloha č. 1
Nehnuteľný majetok navrhovaný na zverenie do správy K13 - Košické kultúrne centrá
P.č.
Majetok
Výmera [m2]
Hodnota [€]
Druh pozemku
LV
1
KUNSTHALLE (projekt EHMK) - rekonštrukcia starej krytej plavárne vrátane trafostanice na parcele č. 2052/13 a rozvádzača na parcele č. 2052/14
 
7 684 638,27
 
10527
2
Krytá plaváreň -Kunsthalle, Rumanova 1, budova č.s.1470
 
214 894,87
 
10527
3
Krytá plaváreň -Kunsthalle, Rumanova 1, technické zhodnotenie
 
149 673,11
 
10527
4
Krytá plaváreň -Kunsthalle, Rumanova 1, technické zhodnotenie
 
13 680,00
 
10527
5
Pozemok 05C 2048/001/0 k.ú. Stredné mesto
2493
66 214,08
Zast.plocha a nádv.
10527
6
Pozemok 05C 2474/002/0 k.ú. Stredné mesto
713
18 937,28
Zast.plocha a nádv.
10527
7
Pozemok 05C 2050/006/0 k.ú. Stredné mesto
237
6 294,72
Zast.plocha a nádv.
10527
8
Pozemok 05C 2049/001/0 k.ú. Stredné mesto - časť *
924
24 541,44
Zast.plocha a nádv.
10527






*
Na zverenie sa navrhuje časť parcely o výmere cca 150 m2, ktorá bude odčlenená geometrickým plánom






