Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Uznesenie
z XXV. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 16. júna 2014		                             číslo: 995


Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. nepeňažným vkladom 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
podľa § 9 ods. 2 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 písm. b), § 29 ods. 1 písm. e) a § 25 ods. 2 písm. a) bod 1 a 2 Štatútu mesta Košice 

schvaľuje
	
nepeňažný vklad majetku Mesta Košice do základného imania spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. so sídlom Južné nábrežie 13, IČO: 44 518 684 („ďalej len Bytový podnik mesta Košice“), a to vložením nehnuteľností: 

byt č. 13 s výmerou 27,29 m²27,29 m² na 4. poschodí bytového domu, súp. č. 336, ulica Šafárikova č. 6, parc. registra KN-C č. 975,976,977, k. ú. Terasa, LV č. 13894, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 85/10 000, vo všeobecnej hodnote podľa znaleckého posudku  
12 300,- €,
byt č. 23 s výmerou 42,08 m²42,08 m² na 4. poschodí bytového domu, súp. č. 1490, ulica Meteorová č. 3, parc. registra KN-C č. 3329, k. ú. Jazero, LV č. 4722, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 93/10 000, vo všeobecnej hodnote podľa znaleckého posudku 
24 100,- €,
	byt č. 1 s výmerou 30,86 m²30,86 m² na prízemí bytového domu, súp. č. 1661, ulica Lomená č. 20, parc. registra KN-C č. 3269, 3270, 3271, 3272, k. ú. Letná, LV č. 13065, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 100/10 000, vo všeobecnej hodnote podľa znaleckého posudku  
14 500,- €,
byt č. 22 s výmerou 27,45 m²27,45 m² na 7. poschodí bytového domu, súp. č. 449, ulica Ondavská č. 13, parc. registra KN-C č. 1645, 1646, 1647, k. ú. Terasa, LV č. 14236, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 86/10 000, vo všeobecnej hodnote podľa znaleckého posudku  
12 500,- €,
byt č. 10 s výmerou 65,24 m²65,24 m² na 2. poschodí bytového domu, súp. č. 1490, ulica Meteorova č. 3, parc. registra KN-C č. 3329, k. ú. Jazero, LV č. 4722, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 144/10 000, vo všeobecnej hodnote podľa znaleckého posudku 
37 900,- €,
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	byt č. 2 s výmerou 34,75 m²34,75 m² na prízemí bytového domu, súp. č. 282, ulica Nešporova 
č. 14, parc. registra KN-C č. 693, 694, 695, k. ú. Terasa, LV č. 13773, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 100/10 000, vo všeobecnej hodnote podľa znaleckého posudku  
14 000,- €,
	byt č. 24 s výmerou 42,81 m²42,81 m² na 8. poschodí bytového domu, súp. č. 1406, ulica Uralská č. 13, parc. registra KN-C č. 4230, k. ú. Jazero, LV č. 12262, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 248/10 000, vo všeobecnej hodnote podľa znaleckého posudku 21 800,- €,

byt č. 3 s výmerou 39,77 m²39,77 m² na 1. poschodí bytového domu, súp. č. 1024, ulica Miškovecká 13, parc. registra KN-C č. 3683, 3684, k. ú. Južné Mesto, LV č. 13083, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 135/10 000, vo všeobecnej hodnote podľa znaleckého posudku  
25 100,- €,
byt č. 20 s výmerou 40,44 m²40,44 m² na 7. poschodí bytového domu, súp. č. 293, ulica Gudernova č. 10, parc. registra KN-C č. 772, 773, 774, 775, k. ú. Terasa, LV č. 14498, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 68/10 000, vo všeobecnej hodnote podľa znaleckého posudku  
24 600,- €,
byt č. 22 s výmerou 59,38 m²59,38 m² na 5. poschodí bytového domu, súp. č. 215, ulica Brigádnicka č. 1, parc. registra KN-C č. 242, k. ú. Terasa, LV č. 14590, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 217/10 000, vo všeobecnej hodnote podľa znaleckého posudku  
37 000,- €,
byt č. 15 s výmerou 52,26 m²52,26 m² na 5. poschodí bytového domu, súp. č. 270, ulica Študentská č. 14, parc. registra KN-C č. 4174, 4175, 4176, k. ú. Severné Mesto, LV č. 12973, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 235/10 000, vo všeobecnej hodnote podľa znaleckého posudku  
24 700,- €,
byt č. 15 s výmerou 65,99 m²65,99 m² na 4. poschodí bytového domu, súp. č. 199, ulica Národná trieda č. 37, parc. registra KN-C č. 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, k. ú. Severné Mesto, LV č. 12756, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 133/10 000, vo všeobecnej hodnote podľa znaleckého posudku  24 700,- €,
byt č. 16 s výmerou 55,08 m²55,08 m² na 5. poschodí bytového domu, súp. č. 207, ulica Národná trieda č. 79, parc. registra KN-C č. 5548, 5549, 5550, k. ú. Severné Mesto, LV č. 13943, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 252/10 000, vo všeobecnej hodnote podľa znaleckého posudku  20 900,- €,
byt č. 1 s výmerou 72,46 m²72,46 m² na 1. poschodí bytového domu, súp. č. 694, ulica Krosnianska č. 13, parc. registra KN-C č. 2816, k. ú. Furča, LV č. 11100, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 235/10 000, vo všeobecnej hodnote podľa znaleckého posudku  
47 900,- €,
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	byt č. 14 s výmerou 65,06 m²65,06 m² na 4. poschodí bytového domu, súp. č. 918, ulica Lidické námestie č. 5, parc. registra KN-C č. 2200, k. ú. Furča, LV č. 11538, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 208/10 000, vo všeobecnej hodnote podľa znaleckého posudku 
38 300,- €,
	byt č. 27 s výmerou 70,69 m²70,69 m² na 9. poschodí bytového domu, súp. č. 1394,  ulica Amurská č. 5, parc. registra KN-C č. 3999, 4000, 4001, k. ú.  Jazero, LV č. 12248, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 130/10 000, vo všeobecnej hodnote podľa znaleckého posudku 
34 400,- €,

byt č. 12 s výmerou 66,22 m²66,22 m² na 3. poschodí bytového domu, súp. č. 283, ulica Trieda SNP č. 64, parc. registra KN-C č. 639, 640, k. ú. Terasa, LV č. 14597, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 286/10 000, vo všeobecnej hodnote podľa znaleckého posudku 
28 000,- €,
byt č. 18 s výmerou 54,97 m²54,97 m² na 6. poschodí bytového domu, súp. č. 462, ulica Laborecká č. 14, parc. registra KN-C č. 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, k. ú. Terasa, LV č. 14708, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 103/10 000, vo všeobecnej hodnote podľa znaleckého posudku  34 100,- €,
byt č. 3 s výmerou 83,82 m²83,82 m² na 2. poschodí bytového domu, súp. č. 1195, ulica Bauerova č. 22, parc. registra KN-C č. 3218, k. ú. Grunt, LV č. 1279, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 390/10 000, vo všeobecnej hodnote podľa znaleckého posudku  57 700,- €,
byt č. 12 s výmerou 81,11 m²81,11 m² na 6. poschodí bytového domu, súp. č. 180, ulica Sokolovská č. 1, parc. registra KN-C č. 109, 110, 111, k. ú. Terasa, LV č. 14382, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 251/10 000, vo všeobecnej hodnote podľa znaleckého posudku  
51 700,- €.

Všeobecná hodnota všetkých vyššie uvedených nehnuteľnosti (celkom 586 200,- €) bola určená súdnoznaleckými posudkami každej nehnuteľnosti, spracovanými znalcom 
Ing. Petrom Ščerbom, zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a predkladateľov pod evidenčným číslom 913 331. 

	zvýšenie základného imania spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., a to zo sumy 3 730 181,- € na základné imanie vo výške 4 316 381,- €. Základné imanie spoločnosti bude zvýšené o sumu 586 200,- € v súlade s § 109 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,


	zmenu Zakladateľskej listiny spoločnosti Bytový podnik mesta Košice v Článku V. „Výška základného imania, výška vkladu spoločníka“ v súvislosti so zvýšením základného imania podľa bodu a) a b) tohto uznesenia,
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B. žiada

primátora mesta Košice a konateľa spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, aby vykonali príslušné právne úkony v súvislosti so zvýšením základného imania podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia.

		T: 30.09.2014






	MUDr. Richard Raši, PhD., MPH	
	primátor mesta Košice
	Podpísal dňa: 20.06.2014









Za správnosť:	Ing. Pavol Lazúr

		Ing. Juraj Tache






Zapisovateľka: Blanka Lukáčová


