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: 825

Odpredaj voľných bytov na ul. Stálicová 1, ul. Kustrova 3, ul. Ľudová 2, 
ul. Ľudová 14, ul. Popradská 7, ul. Kpt. Jaroša 4, ul. Park. Angelinum 10, 
ul. Slobody 26 a Južná trieda 53  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

schvaľuje

1.	predaj bytu č. 32 v bytovom dome na ul. Stálicová 1, súpisné číslo 1476 
na parc. č. 3104 v k.ú. Jazero vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
vo veľkosti 93/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou  22 000 €.

2.	predaj bytu č. 15 v bytovom dome na ul. Kustrova 3, súpisné číslo 256 na parc. č. 4145, 4146, 4147, 4148 v k.ú. Severné mesto vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu 
na pozemku vo veľkosti 137/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou 45 000 €.

3.	predaj bytu č. 5 v bytovom dome na ul. Ľudová 2, súpisné číslo 240 na parc. č. 380, 381 v k.ú. Terasa vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
vo veľkosti 208/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou 11 300 €.

4.	predaj bytu č. 14 v bytovom dome na ul. Ľudová 14, súpisné číslo 242 na parc. č. 387, 388 v k.ú. Terasa vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo veľkosti 209/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou 12 300 €.      

5.	predaj bytu č. 2 v bytovom dome na ul. Popradská 7, súpisné číslo 231 na parc. č. 344, 345 v k.ú. Terasa vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
vo veľkosti 244/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou  17 300 €.  

6.	predaj bytu č. 18 v bytovom dome na ul. Kpt. Jaroša 4, súpisné číslo 767 
na parc. č. 2483 v k.ú. Furča vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
vo veľkosti 115/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou 12 400 €. 
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7.	predaj bytu č. 15 v bytovom dome na ul. Park Angelinum 10, súpisné číslo 1130 na parc. č. 208, 209 v k.ú. Letná vrátane spoluvlastníckeho podielu 
na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu 
na pozemku vo veľkosti 114/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou  22 200 €.

8.	predaj bytu č. 1 v bytovom dome na ul. Slobody 26, súpisné číslo 225 na parc. č. 324, 325 v k.ú. Terasa vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
vo veľkosti 165/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou  21 500 €.

9.	predaj bytu č. 2 v bytovom dome na ul. Južná trieda 53, súpisné číslo 1576 
na parc. č. 1924, 1925, 1926 v k.ú. Južné mesto vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo veľkosti 129/10000 formou verejnej dražby s vyvolávacou cenou 11 000 €.









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












Za správnosť:   Ing. Marek Kolárčik
                         Ing. Katarína Nováková
Zapisovateľka: Mária Lapšanská

