Návrh na uznesenie
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 21. augusta 2017 v Košiciach

k bodu č. 17 g)
Zmena uznesenia č. 303/2015 zo dňa 7. decembra 2015 – Nájom nebytových priestorov
a pozemku pre občianske združenie BONA FIDE v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach
a nájom nebytových priestorov pre občianske združenie PORT a ShowMedia s.r.o.

Uznesenie
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 7
ods.14 Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja v znení dodatku č. 1

schvaľuje
1. zmenu uznesenia č. 303/2015 zo dňa
7. decembra 2015 - Nájom nebytových
priestorov a pozemku pre občianske združenie BONA FIDE v areáli na Strojárenskej 3
v Košiciach tak, že sa vypúšťajú písmená b), c), d), slová „o celkovej výmere 2 766,89
m2“, sa nahrádzajú slovami „o celkovej výmere 2 273,99 m2“ a doterajšie písmeno e) sa
označuje ako písmeno b),
2. nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí:
2.1. časti budovy so súpisným číslom 1064 (budovy VIII a IX) na pozemku registra C KN
parcelné číslo 3205/2 a časti budovy so súpisným číslom 1063 (budova III/b) na pozemku
registra C KN parcelné číslo 3205/1 o celkovej výmere 247,65 m2 v katastrálnom území
Letná , obec Košice - Staré Mesto, okres Košice I, zapísaných v liste vlastníctva č. 11618
(budovy a pozemky), vedenom Okresným úradom Košice pre občianske združenie PORT,
Zborovská 2, Košice, IČO: 42 320 372 za účelom prevádzkovania ubytovacieho zariadenia
hostelového typu,
2.2. časti budovy so súpisným číslom 1063 (budova III/b) na pozemku registra C KN
parcelné číslo 3205/1 o celkovej výmere 251,40 m2 v katastrálnom území Letná , obec Košice
– Staré Mesto, okres Košice I, zapísaných v liste vlastníctva č. 11618 (budova a pozemok),
vedenom Okresným úradom Košice pre ShowMedia s.r.o., Cintorínska 6, Nižný Klátov, IČO:
44 670 028 za účelom prevádzkovania predajne spojenej so showroomom (vytvorenie
experimentálneho priestoru so svetelnou, zvukovou technikou a novými médiami,
organizovanie workshopov a vzdelávacích akcií v oblasti svetelného, architektonického
a stage designu, divadla, zvuku a produkcie),
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú pokračovanie v realizácii zabezpečenia
kvalitného zázemia pre kultúrne centrum s kreatívnym hub-om, prezentovanie a rozvoj
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kultúry a kreatívneho priemyslu v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach, so zámerom posilniť
atraktivitu Košického regiónu, a to v priamej nadväznosti na pripravovaný projekt
Kreatívneho centra.
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