Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Uznesenie
z XIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 17. septembra 2012                	         číslo: 404

Odňatie majetku mesta zo správy a priamy prenájom častí pozemkov
pre MČ Košice – Staré mesto na Tatranskej ulici v k. ú. Huštáky

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 29 ods. 1 písm. 1 Štatútu mesta Košice, § 6 ods. 2 písm. b) Štatútu mesta Košice
a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

schvaľuje

a)	odňatie majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy Mestskej časti Košice – Staré mesto 
      názov nehnuteľností, pozemky registra: 
KN – C parc. č. 3803/1 s výmerou 225 mﾲ3 638 m2, zastavaná plocha a nádvoria, 
KN – C parc. č. 3803/11 s výmerou 225 mﾲ473 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
	KN – C parc. č. 3803/12 s výmerou 225 mﾲ876 m2, ostatná plocha,
      KN – C parc. č. 3803/13 s výmerou 225 mﾲ467 m2, ostatná plocha,
	katastrálne územie: Huštáky
	LV č.:  12576
	dôvod odňatia: majetkovoprávne vysporiadanie a následné uzatvorenie nájomnej zmluvy 
	deň odňatia: deň účinnosti nájomnej zmluvy 

b)	priamy prenájom častí pozemkov pre Mestskú časť Košice – Staré mesto za účelom vybudovania osvetlenia parkoviska na Tatranskej ulici v Košiciach 
	názov nehnuteľností, pozemky registra: 
KN – C parc. č. 3803/1 s výmerou 225 mﾲ10 m2, zastavaná plocha a nádvoria, 
KN – C parc. č. 3803/11 s výmerou 225 mﾲ3 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
      KN – C parc. č. 3803/12 s výmerou 225 mﾲ15 m2, ostatná plocha,
      KN – C parc. č. 3803/13 s výmerou 225 mﾲ15 m2, ostatná plocha,
	celková výmera: 225 mﾲ43 m2
	katastrálne územie: Huštáky
	LV č.: 12576	
	účel: vybudovanie osvetlenia parkoviska 
	doba nájmu: neurčitá
	cena za prenájom: 1,- Eur /rok za celý predmet nájmu

Priamy prenájom pozemkov je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9       písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu,   že Mestská časť Košice – Staré  mesto zrealizuje na prenajatých pozemkoch výstavbu  verejného 
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osvetlenia parkoviska z vlastných finančných prostriedkov, stavba bude mať verejný charakter a bude slúžiť potrebám obyvateľov mesta.





	MUDr. Richard Raši, PhD., MPH	primátor mesta Košice
	Podpísal dňa: 24. 09. 2012






Za správnosť:   Ing. Pavol Lazúr
                         Ing. Juraj Tache



Zapisovateľka: Blanka Lukáčová



