Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 12. septembra 2016
číslo: 554
Prevod spoluvlastníckeho podielu a prevod nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v k. ú. Myslava na Angelu Tkáčikovú
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 9 ods. 2 písm. c) a § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
1. prevod spoluvlastníckeho podielu mesta Košice vo výške ½ k celku na pozemku registra
C KN parc. č. 1724/465, záhrady s výmerou 40 m2 a na pozemku registra E KN parc.
č. 1753/502, trvalé trávne porasty s výmerou 17 m2 v k. ú. Myslava podielovej
spoluvlastníčke Angele Tkáčikovej, nar. 11.03.1950, bytom Partizánska 3, Košice, ktorým
sa realizuje uplatnené zákonné predkupné právo, za kúpnu cenu vo výške 377,30 €
a
podľa § 9 ods. 2 písm. c) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
2. prevod pozemkov registra C KN parc. č. 1724/462, záhrady s výmerou 52 m2 a parc.
č. 1724/466, záhrady s výmerou 15 m2 v k. ú. Myslava na Angelu Tkáčikovú, nar.
11.03.1950, bytom Partizánska 3, Košice za kúpnu cenu vo výške 1 182,55 €.
Uvedený prevod sa realizuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je verejný
záujem mesta Košice na ukončení majetkovoprávneho usporiadania pozemkov a ich
scelení v rámci existujúceho oplotenia záhrady. Zároveň predmetné pozemky svojim
umiestnením neumožňujú ich samostatné využitie na iné účely alebo potreby mesta
Košice.
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