Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Uznesenie 
z XXXVIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
                        zo dňa 4. novembra 2010            	     	               číslo: 1325


Predaj pozemkov v k. ú. Terasa pre Otta Benöcza a Ing. Miroslava Dodeckého 


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 ods. 2 písm. b) a  § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice

schvaľuje
  
predaj  nehnuteľností v k. ú. Terasa:
- pozemku registra KN-C parc. č. 1403/1 s výmerou 82 mﾲ82 m²,
- časti pozemku registra KN-C parc. č. 1463/1 s výmerou 163 mﾲ163 m²,
- pozemku registra KN-C parc. č. 1463/4 s výmerou 942 mﾲ942 m²,
- časti pozemku registra KN-C parc. č. 1463/14 s výmerou 133 mﾲ133 m²
- pozemku registra KN-C parc. č. 1463/15 s výmerou 1126 mﾲ1126 m²,
- pozemku registra KN-C parc. č. 1463/17 s výmerou 55 mﾲ55 m²,
- časti pozemku registra KN-C parc. č. 1463/18 s výmerou 91 mﾲ91 m²,
- pozemku registra KN-C parc. č. 1463/19 s výmerou 124 mﾲ124 m²,
- pozemku registra KN-C parc. č. 1463/20 s výmerou 162 mﾲ162 m²,
- pozemku registra KN-C parc. č. 1463/21 s výmerou 479 mﾲ479 m²,
- pozemku registra KN-C parc. č. 1463/22 s výmerou 21 mﾲ21 m²,
vo vlastníctve  mesta  Košice do podielového spoluvlastníctva pre Otta Benöcza v podiele 
½ k celku a Ing. Miroslava Dodeckého v podiele ½  k celku za cenu 265 324,- € za podmienky zriadenia vecného bremena pre existujúce káblové rozvody (VN prípojky, NN rozvody, rozvody jednosmerných napájacích káblov električkovej trate) a teplovodu vo vlastníctve mesta Košice na pozemkoch registra KN-C parc. č. 1463/4, 1463/15 a 1463/17 a vecného bremena práva prechodu a prejazdu z dôvodu opráv a údržby predmetných inžinierskych sietí cez pozemky registra KN-C parc. č. 1463/4, 1463/15, 1463/17, 1463/21, 1463/22 a 1463/23 v prospech mesta Košice a za podmienky späťvzatia 2 žalôb voči mestu Košice a predbežného opatrenia pri neplatnosti výpovede z nájmu zo strany kupujúcich.                    


	Ing. František Knapík
	primátor mesta Košice
	Podpísal dňa: 12. 11. 2010


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


