Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Uznesenie
z XIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 17. septembra 2012	     	                    číslo: 393 

Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 259 zo VII. rokovania MZ v Košiciach
zo dňa 30. októbra 2003

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

schvaľuje

opravu uznesenia MZ č. 259 zo VII. rokovania MZ v Košiciach zo dňa 30. októbra 2003 nasledovne:

1. pôvodná časť uznesenia v znení:
„MŠ Palárikova 22, a to: budovy číslo súpisné 2355 na parcele číslo 1617/68 o výmere 611 m2, parcela číslo 1617/69 o výmere 307 m2, parcela číslo 1617/70 o výmere 284 m2, parcela číslo 1617/71 o výmere 258 m2, zapísané na LV číslo 11289 katastrálne územie Skladná, účtovná hodnota 1 008 041,- Sk“   
sa nahrádza nasledujúcim textom: 
„MŠ Palárikova 22, a to: budovy číslo súpisné 2355 na parcele číslo 1617/68 o výmere 611 m2, parcela číslo 1617/69 o výmere 307 m2, parcela číslo 1617/70 o výmere 284 m2, parcela číslo 1617/71 o výmere 358 m2, zapísané na LV číslo 11289 katastrálne územie Skladná, účtovná hodnota 219 277,40 € (6 605 951,- Sk)“;

2. pôvodná časť uznesenia v znení:
„ZŠ Družicová 4, a to: budovy súpisné číslo 1475 na parcele číslo 3073 o výmere 4 307 m2, parcela číslo 3074 o výmere 1302 m2, parcela číslo 3076 o výmere 1033 m2, parcela číslo 3077 o výmere 2518 m2, parcela číslo 3078 o výmere 245 m2, parcela číslo 3079 o výmere 575 m2, parcela číslo 3080 o výmere 146 m2, parcela číslo 3081 o výmere 1040 m2, parcela číslo 3082 o výmere 11254 m2, parcela číslo 3083 o výmere 1777 m2, parcela číslo 3084 o výmere 3000 m2, zapísané na LV číslo 3121 katastrálne územie Jazero, účtovná hodnota 3 005 630,- Sk“
sa nahrádza nasledujúcim textom: 
„ZŠ Družicová 4, a to: budovy súpisné číslo 1475 na parcele číslo 3073 o výmere 4307 m2, parcela číslo 3074 o výmere 225 mﾲ1302 m2, parcela číslo 3076 o výmere 225 mﾲ1033 m2, parcela číslo 3077 o výmere 225 mﾲ2518 m2, parcela číslo 3078 o výmere 225 mﾲ245 m2, parcela číslo 3079 o výmere 225 mﾲ575 m2, parcela číslo 3080 o výmere 225 mﾲ1046 m2, parcela číslo 3081 o výmere 225 mﾲ1040 m2, parcela číslo 3082 o výmere 225 mﾲ11254 m2, parcela číslo 3083 o výmere 225 mﾲ1777 m2, parcela číslo 3084 o výmere 225 mﾲ3000 m2, zapísané na LV číslo 3121 katastrálne územie Jazero, účtovná hodnota 641 653,76 € (19 330 461,20 Sk)“;
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3. pôvodná časť uznesenia v znení:
„ZŠ Masarykova 19, a to: budovy súpisné číslo 138 na parcele číslo 2988 o výmere 225 mﾲ13619 m2, zapísané na  LV  číslo 14033 katastrálne  územie  Severné  mesto,  účtovná  hodnota: 7 118 241,43 Sk“
sa nahrádza nasledujúcim textom: 
„ZŠ Masarykova 19, a to: budovy súpisné číslo 1643 na parcele číslo 2167 o výmere 225 mﾲ1012 m2, parcela číslo 2166 o výmere 225 mﾲ6523 m2, parcela  číslo  2169  o  výmere  225 mﾲ1290 m2,  zapísané  na  LV  číslo 11325 katastrálne  územie  Stredné  Mesto,  účtovná  hodnota  236 285,64 € (7 118 341,43 Sk)“;	
4. pôvodná časť uznesenia v znení:
„MŠ Belehradská 6, a to: budovy súpisné číslo 2572 na parcele číslo 3514/2 bez pozemku, zapísané na LV číslo 2329 katastrálne územie Nové Ťahanovce, účtovná hodnota: 11 509 354,- Sk“
sa nahrádza nasledujúcim textom: 
„MŠ Belehradská 6, a to: budovy súpisné číslo 2572 na parcele číslo 3514/2 bez pozemku, zapísané na LV číslo 2392 katastrálne územie Nové Ťahanovce, účtovná hodnota: 382 040,56 € (11 509 354,- Sk)“;	
5. pôvodná časť uznesenia v znení:
„ŠK a ŠJ Bernolákova 16, a to: budovy súpisné číslo 424 na parcele číslo 2629 o výmere 225 mﾲ6704 m2, parcela číslo 2630/1 o výmere 225 mﾲ11587 m2, parcela číslo 2631 o výmere 225 mﾲ9834 m2, zapísané na LV číslo 15645 katastrálne územie Terasa, účtovná hodnota: 5 501 059,40 Sk, v podiele 6/100“
sa nahrádza nasledujúcim textom: 
„ŠK a ŠJ Bernolákova 16, a to: budovy súpisné číslo 424 na parcele číslo 2629 o výmere 225 mﾲ6704 m2, parcela číslo 2630/1 o výmere 225 mﾲ11587 m2, parcela číslo 2631 o výmere 225 mﾲ9834 m2, zapísané na LV číslo 15645 katastrálne územie Terasa, účtovná hodnota: 21 710,62 € (654 054,01 Sk)“ ;
6. pôvodná časť uznesenia v znení:
„MŠ Nešporova 28, a to budovy súpisné číslo 278 na parcele číslo 699 o výmere 225 mﾲ2213 m2, parcela číslo 700 o výmere 225 mﾲ3824 m2, zapísané na LV číslo 15650 katastrálne územie Terasa, účtovná hodnota: 90 555,- Sk“
sa nahrádza nasledujúcim textom: 
„MŠ Nešporova 28, a to budovy súpisné číslo 278 na parcele číslo 699 o výmere 225 mﾲ2213 m2, parcela číslo 700 o výmere 225 mﾲ3824 m2, zapísané na LV číslo 15650 katastrálne územie Terasa, účtovná hodnota: 97 424,37 € (2 935 006,66 Sk)“;
7. pôvodná časť uznesenia v znení:
„ZŠ Janigova 2, a to budovy súpisné číslo 1327 na parcele číslo 3011 o výmere 225 mﾲ4235 m2, parcela číslo 2973/2 o výmere 225 mﾲ359 m2, parcela číslo 3012 o výmere 225 mﾲ661 m2, parcela číslo 3026 o výmere 225 mﾲ115 m2,  zapísané na LV číslo 5  katastrálne  územie Grunt,  ďalej 
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parcela číslo 3013 o výmere 225 mﾲ21607 m2, parcela číslo 3019 o výmere 225 mﾲ2227 m2 zapísané na LV číslo 4 katastrálne územie Grunt, účtovná hodnota: 52 666 167,- Sk“
sa nahrádza nasledujúcim textom: 
„ZŠ Janigova 2, a to budovy súpisné číslo 1327 na parcele číslo 3011 o výmere 225 mﾲ4235 m2, parcela číslo 2973/2 o výmere 225 mﾲ359 m2, parcela číslo 3012 o výmere 225 mﾲ661 m2, parcela číslo 3026/3 o výmere 225 mﾲ115 m2, zapísané na LV číslo 5 katastrálne územie Grunt, ďalej parcela číslo 3013 o výmere 225 mﾲ21607 m2, parcela číslo 3019 o výmere 225 mﾲ2227 m2 zapísané na LV číslo 4 katastrálne územie Grunt, účtovná hodnota: 1 748 196,47 € (52 666 167,- Sk)“;
8. pôvodná časť uznesenia v znení:
„MŠ Hrebendova 5, a to: budovy súpisné číslo 12024 na parcele číslo 4745/32, súpisné číslo 2177 na parcele číslo 4745/33 bez pozemku zapísané na LV číslo 1 katastrálne územie Luník, účtovná hodnota: 6 091 837,- Sk“
sa nahrádza nasledujúcim textom: 
„MŠ Hrebendova 5, a to: budovy súpisné číslo 1024 na parcele číslo 4745/32, súpisné číslo 2177 na parcele číslo 4745/33 bez pozemku zapísané na LV číslo 1 katastrálne územie Luník, účtovná hodnota: 202 211,94 €  (6 091 837,- Sk)“.








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







Za správnosť:   Ing. Pavol Lazúr
                         Ing. Juraj Tache



Zapisovateľka: Blanka Lukáčová


