Dôvodová správa
k rozšíreniu nájmu nebytových priestorov na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach
z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Pre Občianske združenie BONA FIDE bol Uznesením č. 407/2012 z 15. zasadnutia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) zo dňa 16.4.2012
schválený nájom nebytových priestorov na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach pre účely
zriadenia kultúrneho centra s kreatívnym hub-om.
V zmysle uznesenia bola s Občianskym združením BONA FIDE uzatvorená Zmluva
o nájme nebytového priestoru a časti pozemku, a to s účinnosťou od 01.08.2012 na dobu
10 rokov za nájomné 10 €/m2/rok za prenájom nebytových priestorov a za 4 €/m2/rok
za prenájom časti pozemku. V súčasnosti má občianske združenie prenajatých 2 020,50 m2
nebytových priestorov.
Plnenie povinností nájomcu voči KSK, ktoré súvisia s účelom nájomnej zmluvy a sú
špecifikované v jej prílohe je viazané na splnenie podmienky, ktorou je odstránenie
havarijného stavu predmetu nájmu (oprava strechy, kúrenia, ventilácie, elektriny a podobne)
na náklady KSK. Verejné obstarávanie na výber dodávateľa rekonštrukčných prác, ktoré mali
zabezpečiť odstránenie havarijného stavu v priestoroch prenajatých občianskemu združeniu
bolo zrušené, a to z dôvodu dopracovania technickej špecifikácie projektovej dokumentácie.
Nové verejné obstarávanie bude vyhlásené do 7 dní od doručenia realizačnej projektovej
dokumentácie a ukončenie rekonštrukčných prác sa predpokladá v priebehu prvého polroka
2014.
Občianske združenie prejavilo v žiadosti záujem o rozšírenie nájmu o nebytové priestory
v celkovej výmere 492,90 m2. Jedná sa o tieto nebytové priestory graficky znázornené
v prílohe č. 1:
a) nebytové priestory v časti budovy so súpisným číslo 1064 (v prílohe označená ako objekt
č. IX) na pozemku registra C KN parc. č. 3205/2, pozostávajúce zo štyroch miestností
o výmere 166,43 m2 na prízemí budovy.
b) nebytové priestory v časti budovy so súpisným číslo 1064 (v prílohe označená ako objekt
č. VIII) na pozemku registra C KN parc. č. 3205/2, pozostávajúce z dvoch miestností
o výmere 75,07 m2 na prízemí budovy.
c) nebytové priestory v časti budovy so súpisným číslo 1063 (v prílohe označená ako objekt
č. III/b) na pozemku registra C KN parc. č. 3205/1, pozostávajúce zo štyroch miestností
o výmere 251,40 m2 na prízemí budovy.
Vyššie uvedené nebytové priestory sú v súčasnej dobe nevyužívané a sú v zlom technickom
stave. S prihliadnutím na vyhlásenie Občianskeho združenia BONA FIDE, že všetky stavebné
úpravy vo vyššie uvedených nebytových priestoroch, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ich
užívaniaschopnosti vykoná občianske združenie na vlastné náklady (cca 60000 –
80000 €) a nebudú súvisieť so záväzkom KSK odstrániť havarijný stav v pôvodne prenajatých
priestorov sa nám javí ako vhodné riešenie tieto nebytové priestory prenajať z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
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Komisia Zastupiteľstva KSK k hospodáreniu s majetkom na zasadnutí dňa 30.05.2013
prerokovala materiál a odporučila:
a) do nájomnej zmluvy s občianskym združením BONA FIDE zapracovať, že investície
vynaložené nájomcom do úpravy nebytových priestorov nebudú zohľadnené
v nájomnom a
b) Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a schváliť.
Príloha: Grafická situácia

Košice 05.06.2013
Spracoval: JUDr. Peter Nemec
JUDr. Marta Vargová
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