Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
U z n e s e n i e
z pokračovania XXIV. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 13. mája 2009						        číslo: 822

Zmena uznesení MZ v Košiciach č. 405 zo dňa 11.3.2008, č. 526 
zo dňa 26. – 27.6.2008, č. 609 zo dňa 11.9.2008 a č. 646 zo dňa 30. – 31.10.2008, týkajúcich sa predaja bytov formou verejnej dražby

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 ods. 2 písm. b), § 29 ods. 1 písm. b), § 39a ods. 3 Štatútu mesta Košice a v súlade so zákonom NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien

mení

A.	uznesenie MZ v Košiciach č. 405 zo dňa 11.3.2008 v časti schvaľuje nasledovne: 
1.	v bode 1. slová „s vyvolávacou cenou 2 000 000,- Sk (66 387,84 €)“ sa nahrádzajú slovami „s vyvolávacou cenou 36 300,-  €  (1 093 574,- Sk)“
	2.	v bode 2. slová „s vyvolávacou cenou 2 100 000,- Sk (69 707,23 €)“ sa nahrádzajú slovami  „s vyvolávacou cenou 31 400,-  €  (945 956,- Sk)“
	3.	v bode 3. slová „s vyvolávacou cenou 2 500 000,- Sk (82 984,80 €)“ sa nahrádzajú slovami „s vyvolávacou cenou 65 800,- €  (1 982 291,- Sk)“

B.	uznesenie MZ v Košiciach č. 526 zo dňa 26. – 27.6.2008 v časti schvaľuje nasledovne: 
1.	v bode 12. slová „s vyvolávacou cenou 800 000,- Sk (26 555,14 €)“ sa nahrádzajú slovami „s vyvolávacou cenou 20 800,-  €  (626 621,- Sk)“
2.	v bode 13. slová „s vyvolávacou cenou 1 400 000,- Sk (46 471,49 €)“ sa nahrádzajú slovami „s vyvolávacou cenou  21 000,-  €  (632 646,- Sk)“
3.	v bode 14. slová „s vyvolávacou cenou 1 200 000,- Sk (39 832,70 €)“ sa nahrádzajú slovami „s vyvolávacou cenou 21 200,-  €  (638 672,- Sk)“
4.	v bode 15. slová „s vyvolávacou cenou 1 600 000,- Sk (53 110, 27 €)“ sa nahrádzajú slovami „s vyvolávacou cenou  28 000,-  €  (843 528,- Sk)“
5.	v bode 16. slová „s vyvolávacou cenou 1 600 000,- Sk (53 110, 27 €)“ sa nahrádzajú slovami „s vyvolávacou cenou 28 100,-  €  (846 540,- Sk)“

C.	uznesenie MZ v Košiciach č. 609 zo dňa 11.9.2008 v časti schvaľuje nasledovne: 
	1.	v bode 1. slová „s vyvolávacou cenou 900 000,- Sk (29 874,53 €)“ sa 
		nahrádzajú slovami „s vyvolávacou cenou 23 800,-  €  (716 999,- Sk)“
	2.	v bode 3. slová „s vyvolávacou cenou 1 450 000,- Sk (48 131,18 €)“ sa 
		nahrádzajú slovami „s vyvolávacou cenou 31 400,-  € (945 956,- Sk)“
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	3.	v bode 4. slová „s vyvolávacou cenou 1 800 000,- Sk (59 749,05 €)“ sa nahrádzajú slovami „s vyvolávacou cenou 44 800,-  € (1 349 645,- Sk)“
	4.	v bode 6. slová „s vyvolávacou cenou 1 500 000,- Sk (49 790,88 €)“ sa 
	nahrádzajú slovami „s vyvolávacou cenou 31 100,-  € (936 919,- Sk)“

D.	uznesenie MZ v Košiciach č. 646 zo dňa 30. – 31.10.2008 v časti schvaľuje nasledovne: 
	1.	v bode 1. slová „s vyvolávacou cenou 700 000,- Sk (23 235,74 €)“ sa nahrádzajú slovami „s vyvolávacou cenou 15 800,-  €  (475 990,- Sk)“.









Ing. František Knapík
                  primátor mesta Košice
  Podpísal dňa: 18. 5. 2009
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