Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Uznesenie
z XXII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 16. decembra 2013                              číslo: 791


Obnova bytového domu na ul. Šoltésovej 11, 13, Košice    

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. h) a k) Štatútu mesta Košice 
A. zrušuje
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 476 zo dňa 10. decembra 2012,

B. súhlasí

	s investičným zámerom týkajúcim sa obnovy bytovej budovy s názvom „Obnova bytového domu Šoltésovej 11, 13, Košice“, ide o zmenu dokončenej stavby v zmysle stavebného povolenia č. 608/2012-Bi zo dňa 26.11.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.12.2012. V bytovom dome sa nachádza 102 bytových jednotiek. Bytový dom  je zapísaný na LV č. 14636, súpisné č. 2394, postavený na par. č. 1210/4 a 1210/5 v katastrálnom území Južné Mesto, obec KOŠICE – JUH. Stavebné práce budú realizované podľa projektovej dokumentácie vypracovanej oprávneným projektantom DOMINO PROJEKT – Ing. Juraj Šuty, Berlínska č. 19, Košice, 

 
	s predložením žiadosti o poskytnutie podpory vo forme úveru v súlade so zákonom          č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorý bude použitý na doleuvedený účel: 

	zateplenie bytového domu,                    

výmena alebo modernizácia výťahu, 
iná modernizácia bytového domu,
   
	so spôsobom zabezpečenia úveru zo ŠFRB založením nehnuteľnosti: 

a) bytový dom súpisné číslo 2394, ulica Šoltésovej  11, 13, na parc. č. 1210/4  a č. 1210/5,
b) pozemok na parc. č. 1210/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere  775 m2,
c) pozemok na parc. č. 1210/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere  776 m2,
v katastrálnom území Južné Mesto, v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania pre zabezpečenie záväzku za poskytnutú podporu na realizáciu stavby: „Obnova bytového domu Šoltésovej 11, 13, Košice“,

	so spôsobom financovania obnovy bytovej budovy s názvom „Obnova bytového domu Šoltésovej 11, 13, Košice“ formou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške    75 % obstarávacej ceny, resp. oprávnených nákladov maximálne do sumy 677 730,00 €    a z vlastných zdrojov – kapitálové výdavky programového rozpočtu Mesta Košice pre rok 2014 maximálne do sumy 322 200,00 €, 

2

	so zhotoviteľom obnovy bytového domu, spoločnosť Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., ktorý bol založený Mestom Košice, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach      č. 629 zo dňa 30. - 31.10.2008 so 100 % majetkovou účasťou Mesta Košice,


	s vyčleňovaním finančných prostriedkov v programovom rozpočte Mesta Košice v budúcich rokoch  a zabezpečením  pravidelného  splácania úveru počas celej doby jeho splatnosti. 







	MUDr. Richard Raši, PhD., MPH	
	primátor mesta Košice
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