Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Uznesenie
z V. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 21. júna 2011                	                     číslo: 102


Nakladanie s majetkom mesta Košice – schválenie spôsobu prevodu nehnuteľností formou zámeny a priameho predaja  pozemkov v k. ú. Južné mesto 
pre IZOLEX BAU, s.r.o. Košice

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

schvaľuje 

spôsob prevodu nehnuteľností  formou 
	zámeny  pozemkov parciel KN-C č. 1520/2 s výmerou 18 mﾲ18 m², 1520/3 s výmerou 16 mﾲ16 m², 1520/4 s výmerou 16 mﾲ16 m², 1520/5 s výmerou 16 mﾲ16 m², 1520/6 s výmerou 16 mﾲ16 m², 1520/7 s výmerou 16 mﾲ16 m², 1520/8 s výmerou 16 mﾲ16 m², 1520/9 s výmerou 16 mﾲ16 m², 1520/10 s výmerou 16 mﾲ16 m²,  1520/11 s výmerou 16 mﾲ16 m²,  1520/12 s výmerou 16 mﾲ16 m², 1520/13 s výmerou 16 mﾲ16 m², 1520/14 s výmerou 16 mﾲ16 m², 1520/15 s výmerou 16 mﾲ16 m²   a 1520/16 s výmerou 15 mﾲ15 m² v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve IZOLEX BAU, s.r.o. Košice za pozemky časti parcely KN-C č. 1515/4 (novovytvorených parc. č. 1515/22 s výmerou 16 mﾲ16 m² a 1515/23 s výmerou 16 mﾲ16 m²) s výmerou celkom 32 mﾲ32 m² a časti parcely KN-C č. 1515/8 (novovytvorených parc. č. 1515/9 s výmerou 15 mﾲ15 m², 1515/10 s výmerou 16 mﾲ16 m², 1515/11 s výmerou 16 mﾲ16 m², 1515/12 s výmerou 16 mﾲ16 m², 1515/13 s výmerou 16 mﾲ16 m², 1515/14 s výmerou 16 mﾲ16 m², 1515/15 s výmerou 16 mﾲ16 m², 1515/16 s výmerou 16 mﾲ16 m², 1515/17 s výmerou 16 mﾲ16 m², 1515/18 s výmerou 16 mﾲ16 m², 1515/19 s výmerou 16 mﾲ16 m², 1515/20 s výmerou 16 mﾲ16 m² a 1515/21 s výmerou 18 mﾲ18 m²) s celkovou  výmerou 209 mﾲ209 m²  v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice,

priameho predaja pozemku časti parcely KN-C  č. 1516/1 (novovytvorenej parc. č. 1516/8) s výmerou 5 mﾲ5 m² v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre IZOLEX BAU, s.r.o. Košice.
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