Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Uznesenie 
z XXXIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
                    zo dňa 27. apríla 2010              	     	              číslo: 1122

Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
podľa § 29 ods. 1 písm. l) Štatútu mesta Košice  

schvaľuje

	zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy


	Základnej škole Belehradská 21, Košice a to: 

budova, súpisné číslo 2574, na parcele č. 3658/1, nachádzajúca sa
v katastrálnom území Nové Ťahanovce, evidovaná Správou katastra Košice, zapísaná na LV číslo 2393.

	Základnej škole Ulica Jána Pavla II, 1, Košice a to:

budova, súpisné číslo 3100, na parcele č. 3755/534, na parcele č. 3755/535, 
na parcele č. 3755/536, na parcele č. 3755/537, na parcele č. 3755/538, nachádzajúce sa v katastrálnom území Grunt, evidované Správou katastra Košice, zapísané na LV číslo 965. 

	Základnej škole Starozagorská 8, Košice a to:

budova, súpisné číslo 3104, na parcele č. 3755/76, na parcele č. 3755/82, 
na parcele č. 3755/569, nachádzajúce sa v katastrálnom území Grunt, evidované Správou katastra Košice, zapísané na LV číslo 965.

	Základnej škole Bruselskej 18 Košice a to:

budova, súpisné číslo 2660, na parcele č. 3346/145, nachádzajúca sa 
v katastrálnom území Nové Ťahanovce, evidovaná Správou katastra Košice, zapísaná na LV číslo 978. 

	Materskej škole Budapeštianska 1, Košice a to:

budova, súpisné číslo 2445, na parcele č. 3639, nachádzajúca sa v katastrálnom území Nové Ťahanovce, evidovaná Správou katastra Košice, zapísaná na 
LV číslo 978. 
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	Materskej škole Havanská 26, Košice a to:

budova, súpisné číslo 2575, na parcele č. 3749/2,nachádzajúca sa 
v katastrálnom území Nové Ťahanovce, evidovaná Správou katastra Košice, zapísaná na LV číslo 978. 

	Materskej škole Juhoslovanská 4, Košice a to:

budova, súpisné číslo 2573, na parcele č. 3806, nachádzajúce sa v katastrálnom území Nové Ťahanovce, evidované Správou katastra Košice, zapísané na LV číslo 978.

	Materskej škole Zuzkin park 2, Košice a to:

budova, súpisné číslo 456, na parcele č. 1727, budova, súpisné číslo 2392, 
na parcele č. 1728, pozemok, parcela číslo 1727 o výmere 663 mﾲ663 m², zastavané plochy a nádvoria, pozemok, parcela číslo 1728 o výmere 289 mﾲ289 m², zastavané plochy a nádvoria, pozemok, parcela číslo 1729 o výmere 3336 mﾲ3336 m², zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v katastrálnom území Terasa, evidované Správou katastra Košice, zapísané na LV číslo 14305.

	Centru voľného času Technik Orgovánová 5, Košice a to:

pozemok, parcela číslo 2360 o výmere 54 mﾲ54 m², zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v katastrálnom území Terasa, evidovaný Správou katastra Košice, zapísaný na LV číslo 14305 a budova bez súpisného čísla, na parcele 
č. 2360.

	Centru voľného času Kórejská 1, Košice a to:

budova, súpisné číslo 5158, na parcele č. 1971, pozemok, parcela číslo 1971 
o výmere 221 mﾲ221 m², zastavané plochy a nádvoria, pozemok, parcela číslo 1972 
o výmere 192 mﾲ192 m², zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v katastrálnom území Južné mesto, evidované Správou katastra Košice, zapísané na LV číslo 13756. 

	Základnej umeleckej škole Bernolákova 26, Košice a to:

budova, súpisné číslo 417, na parcele č. 2878, pozemok, parcela číslo 2878 
o výmere 630 mﾲ630 m², zastavané plochy a nádvoria, pozemok, parcela číslo 2879 
o výmere 3617 mﾲ3617 m², zastavané plochy a nádvoria, budova, súpisné číslo 266, na parcele č. 823, pozemok, parcela číslo 823 o výmere 1379 mﾲ1379 m², zastavané plochy a nádvoria, pozemok, parcela číslo 824 o výmere 4504 mﾲ4504 m², zastavané plochy a nádvoria, pozemok, parcela číslo 1267 o výmere 344 mﾲ344 m², zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v katastrálnom území Terasa, evidované Správou katastra Košice, zapísané na LV číslo 14305, budova, súpisné číslo 323, 
na parcele č. 1267, vo veľkosti podielu ½ nachádzajúca sa v katastrálnom území Terasa, evidovaná Správou katastra Košice, zapísaná na LV číslo 15419. 
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	Základnej umeleckej škole Kováčska 43, Košice a to:

budova, súpisné číslo 266, na parcele č. 912, pozemok, parcela číslo 912 
o výmere 237 mﾲ237 m², zastavané plochy a nádvoria, pozemok, parcela číslo 913 
o výmere 571 mﾲ571 m², zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v katastrálnom území Stredné mesto, evidované Správou katastra Košice, zapísané na LV číslo 10527. 

	Jazykovej škole Užhorodská 8, Košice a to:

budova, súpisné číslo 1039, na parcele č. 3778/2, pozemok, parcela číslo 3778/2 o výmere 1619 mﾲ1619 m², zastavané plochy a nádvoria, pozemok, parcela číslo 3778/3 o výmere 5146 mﾲ5146 m², zastavané plochy a nádvoria, pozemok, parcela číslo 3778/7 o výmere 17 mﾲ17 m², zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v katastrálnom území Južné Mesto, evidované Správou katastra Košice, zapísané na LV číslo 13757. 

	Stredisku služieb škole Nižná úvrať 26, Košice a to:

budova, súpisné číslo 1297, na parcele č. 896, na parcele č. 897/2, na parcele 
č. 898, pozemok, parcela číslo 896 o výmere 313 mﾲ313 m², zastavané plochy a nádvoria, pozemok, parcela číslo 897/1 o výmere 1292 mﾲ1292 m², zastavané plochy a nádvoria, pozemok, parcela číslo 897/2 o výmere 195 mﾲ195 m², zastavané plochy a nádvoria, pozemok, parcela číslo 898 o výmere 132 mﾲ132 m², zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v katastrálnom území Nižná Úvrať, evidované Správou katastra Košice, zapísané na LV číslo 12176, chata, súpisné číslo 5, na parcele č. 706, nachádzajúca sa v katastrálnom území Bukovec, evidovaná Správou katastra Košice, zapísané na LV číslo 50.

	Predmet správy sa zveruje dňom účinnosti zmluvy o zverení do správy na dobu neurčitú za účelom správy, údržby a na plnenie úloh podľa zriaďovacej listiny.





	Ing. František Knapík
	primátor mesta Košice
	Podpísal dňa: 6. 5. 2010


Za správnosť:   Ing. Marek Kolárčik
                         Ing. Silvia Nagyová
Zapisovateľka: Mária Lapšanská


