Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
U z n e s e n i e
zo VI. rokovania Mestského zastupiteľstva v  Košiciach, zo dňa
         28. júna 2007						              číslo: 150

Odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy
ZŠ Charkovská 1, Košice, ZŠ Myslavská 401, Košice, ZŠ Petzvalova 4, Košice, 
ZŠ  Škultétyho 10, Košice

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
podľa § 29 ods. 1 písm. l) Štatútu mesta Košice  

schvaľuje

1. Odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy 
    Základnej škole Charkovská 1, Košice a to: 
    a) stavba – základná škola súp. č. 692 na parcelách č. 2842, č. 2843,
    b) ZDS telocvičňa súp. č. 812 na parc. č. 2844,
    c) parc. č. 2842 o výmere 5768 m² – druh pozemku – zastavaná plocha   
        a nádvoria,
    d) parc. č. 2843 o výmere 4149 m² – druh pozemku – zastavaná plocha a nádvoria,
    e) parc. č. 2844 o výmere 14942 m² – druh pozemku – zastavaná plocha   
        a nádvoria, nachádzajúce sa v katastrálnom území Furča, evidované   
        Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Košice, zapísané 
        na LV číslo 1,

Základnej škole Myslavská 401, Košice a to: 
a) stavba – ZŠ Myslavská 401 súp. č. 401 na parc. č. 299/002/0
 nachádzajúca sa v katastrálnom území Myslava, evidovaná Katastrálnym úradom 
 v Košiciach, Správou katastra Košice, zapísané na LV číslo 2668,
 
Základnej škole Petzvalova 4, Košice a to: 
a) stavba – ZŠ Petzvalova, súp. č. 14 na parc. č. 4898,
b) parc. č. 4898 o výmere 3335 m² – druh pozemku – zastavaná plocha a nádvoria,
c) parc. č. 4899 o výmere 15937 m² – druh pozemku – zastavaná plocha a nádvoria
    nachádzajúce sa v katastrálnom území Terasa, evidované Katastrálnym úradom 
    v Košiciach, Správou katastra Košice, zapísané na LV číslo 14305,

Základnej škole Škultétyho 10, Košice a to: 
a) stavba – ZŠ – Škultétyho 10 súp. č. 1359 na parc. č. 3439,
b) stavba – ZŠ – Škultétyho 10 súp. č. 1360 na parc. č. 3440,
c) stavba – ZŠ – Škultétyho 10 súp. č. 789 na parc. č. 3441,
d) parc. č. 3439 o výmere 910 m² – druh pozemku – zastavaná plocha a nádvoria,
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e) parc. č. 3440 o výmere 412 m² – druh pozemku – zastavaná plocha a nádvoria,
f) parc. č. 3441 o výmere 790 m² – druh pozemku – zastavaná plocha a nádvoria,
g) parc. č. 3442 o výmere 3384 m² – druh pozemku – ostatná plocha,
h) parc. č. 3443 o výmere 1500 m² – druh pozemku – zastavaná plocha a nádvoria,
i) parc. č. 3444 o výmere 4609 m² – druh pozemku – zastavaná plocha a nádvoria,
    nachádzajúce sa v katastrálnom území Huštáky, evidované Katastrálnym úradom v
    Košiciach, Správou katastra Košice, zapísané na LV číslo 15553.

2. účel odňatia : výkon priamej správy mesta v záujme lepšieho využitia 

3. deň odňatia: 30.06.2007.






Ing. František Knapík
primátor mesta Košice
Podpísal dňa :  28.6.2007
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