Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Uznesenie
z XIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 17. septembra 2012	     	                    číslo: 392

Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 462 z XI. rokovania MZ v Košiciach
zo dňa 24. a 25. júna 2004

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. l písm. l) Štatútu mesta Košice 

schvaľuje  

opravu uznesenia MZ č. 462 z XI. rokovania MZ v Košiciach zo dňa 24. a 25. júna 2004 nasledovne:
1. pôvodná časť uznesenia v znení:
„ZŠ Jenisejská 22, a to: budovy súpisné číslo 410 na parcele 4260/1, parcela č. 4259 o výmere 215 mﾲ215 m², parcela č.4260/1 o výmere 4410 mﾲ4410 m², parcela č.4260/2 o výmere 14037 mﾲ14037 m²,  parcela  č.  4429/11  o výmere 116 mﾲ116 m², zapísané na LV 13348, katastrálne územie Jazero. Účtovná  hodnota  15 899 058 Sk“
sa nahrádza nasledujúcim textom: 
„ZŠ Jenisejská 22, a to: budovy súpisné číslo 1410 na parcele 4260/1, parcela č. 4259 o výmere 215 mﾲ215 m², parcela č.4260/1 o výmere 4410 mﾲ4410 m², parcela č.4260/2 o výmere 14037 mﾲ14037 m², parcela č. 4429/11 o výmere 116 mﾲ116 m², zapísané na LV 13348, katastrálne územie Jazero. Účtovná hodnota 527 752,04 € (15 899 058 Sk)“,

2. pôvodná časť uznesenia v znení:
„ZŠ Užhorodská 39, a to: budovy súpisné číslo 1040 na parcele číslo 3755/2, parcela č. 3755/1 o výmere 12297 mﾲ12297 m², parcela č. 3755/2 o výmere 5868 mﾲ5868 m², parcela č. 3755/4 o výmere 54 mﾲ54 m², zapísané na LV 13345, katastrálne územie Južné mesto. Účtovná hodnota 18 028 810,- Sk“
sa nahrádza nasledujúcim textom: 
„ZŠ Užhorodská 39, a to: budovy súpisné číslo 1040 na parcele číslo 3755/2, parcela č. 3755/1 o výmere  12297 mﾲ12297 m²,  parcela  č. 3755/2  o výmere 5868 mﾲ5868 m²,  parcela č. 3755/4 
o výmere 54 mﾲ54 m², zapísané na LV 13345, katastrálne územie Južné mesto. Účtovná hodnota 607 717,42 € (18 308 095,- Sk)“.
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