Nájom športových zariadení vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Nájom telocvične Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov a podľa Pravidiel nájmu športových zariadení (Prílohy
k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja) Gymnázium Štefana
Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja oznámila možnosť prenajať telocvičňu s náraďovňou o výmere
451,80 m2 a ďalších priestorov (pozostávajúcich z dvoch šatní, spŕch a sociálneho zariadenia)
o výmere 59,22 m2, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Moldava nad Bodvou na ulici
Školská 13, Moldava nad Bodvou.
Na základe Oznamu o možnosti prenájmu športového zariadenia sa prihlásil o nájom
telocvične jeden záujemca: Zápasnícky klub Moldava nad Bodvou, o.z. so sídlom
Užhorodská 21, 040 11 Košice, ktorý vykonáva športovú činnosť s mládežou nie staršou ako
18 rokov (počet členov v organizácii, ktorá je žiadateľom, vo veku do 18 rokov – 45), má
sídlo v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, vykonáva pravidelnú činnosť
najmenej tri roky a dosahuje výsledky, ktoré zviditeľňujú mesto aj Košický kraj
v regionálnom význame. Z dôvodu, že preukázateľne spĺňa všetky podmienky uvedené
v Pravidlách nájmu športových zariadení vlastníkovi predložil návrh zmluvy o nájme
telocvične s náraďovňou a ďalších priestorov (pozostávajúcich z dvoch šatní a spŕch
a sociálneho zariadenia) za podmienok uvedených nižšie v texte dôvodovej správy.
V súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov (ustanovenie 9a
ods. 9c) v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 11 c), § 7 ods. 15 Zásad hospodárenia
s majetkom Košického samosprávneho kraja navrhujeme uzavrieť so záujemcom zmluvu
o nájme za podmienok:
a) predmet nájmu - telocvičňa s náraďovňou o výmere 451,80 m2 a ďalších priestorov
o výmere 61,95 m2 v budove so súpisným číslom 348 nachádzajúcej sa na ulici
Školská 13 v Moldave nad Bodvou na parcele registra C KN parc. č. 1223/1 a 1224/2,
ktorá je evidovaná Okresným úradom Košice - okolie, katastrálny odbor na liste
vlastníctva č. 1915 pre kat. územie: Moldava nad Bodvou, obec: Moldava nad
Bodvou, okres: Košice - okolie pre Zápasnícky klub Moldava nad Bodvou, o.z.
so sídlom Užhorodská 21, 040 11 Košice, IČO 50 801 805,
b) nájomné vo výške 2,00 eur/rok,
c) doba nájmu – neurčitá,
d) účel nájmu – športová činnosť – zápasnícke tréningy
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je nepeňažná podpora športu.
Nájom tenisového kurtu Strednej odbornej školy ekonomickej v Spišskej Novej Vsi
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov a podľa Pravidiel nájmu športových zariadení (Prílohy
k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja) Gymnázium Štefana
Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja oznámila možnosť prenajať tenisový kurt o výmere 761 m2,
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Spišská Nová ves na ulici Stojan 1, Spišská Nová
Ves.
Na základe Oznamu o možnosti prenájmu športového zariadenia sa prihlásil o nájom
tenisového kurtu jeden záujemca: Tenisový klub Čingov 2008 so sídlom Nálepkova 1314/9,
053 11 Smižany, ktorý vykonáva športovú činnosť s mládežou nie staršou ako 18 rokov
(počet členov v organizácii, ktorá je žiadateľom, vo veku do 18 rokov – 20), má sídlo
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v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, vykonáva pravidelnú činnosť
najmenej tri roky a dosahuje výsledky, ktoré zviditeľňujú mesto aj Košický kraj
v regionálnom význame. Z dôvodu, že preukázateľne spĺňa všetky podmienky uvedené
v Pravidlách nájmu športových zariadení vlastníkovi predložil návrh zmluvy o nájme
tenisového kurtu za podmienok uvedených nižšie v texte dôvodovej správy.
V súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov (ustanovenie 9a
ods. 9c) v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 11 c), § 7 ods. 15 Zásad hospodárenia
s majetkom Košického samosprávneho kraja navrhujeme uzavrieť so záujemcom zmluvu
o nájme za podmienok:
a) predmet nájmu – tenisový kurt o výmere 761 m2, nachádzajúci sa na ulici Stojan 1
v Spišskej Novej Vsi na parcele registra C KN parc. č. 4849/3, ktorá je evidovaná
Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 9480
pre kat. územie: Spišská Nová Ves, obec: Spišská Nová Ves, okres: Spišská Nová Ves
pre Tenisový klub Čingov 2008 so sídlom Nálepkova 1314/9, 053 11 Smižany,
IČO 42 104 513,
b) nájomné vo výške 250 eur/rok,
c) doba nájmu – neurčitá,
d) účel nájmu – športová činnosť – tenis
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je nepeňažná podpora športu.
Nájom cvičebne Karate Strednej športovej školy v Košiciach
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov a podľa Pravidiel nájmu športových zariadení (Prílohy
k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja) Stredná športová
škola, Trieda SNP 104, 040 11 v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
oznámila možnosť prenajať cvičebňu Karate o výmere 117,35 m2 a jej príslušenstva, ktoré
tvoria ďalšie nebytové priestory spolu o výmere 57,51 m2 (pozostávajúce z: 3x šatňa, 2x WC,
sprchy, kabinet, miestnosť učiteľa a predsieň), nachádzajúcej sa v katastrálnom území Terasa
na ulici Trieda SNP 104, Košice.
Na základe Oznamu o možnosti prenájmu športového zariadenia sa prihlásil o nájom cvičebne
Karate jeden záujemca: KARATE KLUB KRETOVIČ, o.z. so sídlom Trieda SNP 104, 040
11 Košice, ktorý vykonáva športovú činnosť s mládežou nie staršou ako 18 rokov (počet
členov v organizácii, ktorá je žiadateľom, vo veku do 18 rokov – 130), má sídlo v územnej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, vykonáva pravidelnú činnosť najmenej tri roky
a dosahuje výsledky, ktoré zviditeľňujú mesto aj Košický kraj v regionálnom význame.
Z dôvodu, že preukázateľne spĺňa všetky podmienky uvedené v Pravidlách nájmu športových
zariadení vlastníkovi predložil návrh zmluvy o nájme cvičebne Karate o výmere 117,35 m2
a jej príslušenstva, ktoré tvoria ďalšie nebytové priestory spolu o výmere 57,51 m2
(pozostávajúce z: 3x šatňa, 2x WC, sprchy, kabinet, miestnosť učiteľa a predsieň)
za podmienok uvedených nižšie v texte dôvodovej správy.
V súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov (ustanovenie 9a
ods. 9c) v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 11 c), § 7 ods. 15 Zásad hospodárenia
s majetkom Košického samosprávneho kraja navrhujeme uzavrieť so záujemcom zmluvu
o nájme za podmienok:
a) predmet nájmu – cvičebňa Karate o výmere 117,35 m2 a jej príslušenstva, ktoré tvoria
ďalšie nebytové priestory spolu o výmere 57,51 m2 (pozostávajúce z: 3x šatňa, 2x
WC, sprchy, kabinet, miestnosť učiteľa a predsieň) v budove so súpisným číslom 399
nachádzajúcej sa na ulici Trieda SNP 104 v Košiciach na parcele registra C KN
parc. č. 1466/6, ktorá je evidovaná Okresným úradom Košice, katastrálny odbor
na liste vlastníctva č. 7085 pre kat. územie: Terasa, obec: Košice - Západ, okres:
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Košice II pre KARATE KLUB KRETOVIČ, o.z. so sídlom Trieda SNP 104, 040 11
Košice, IČO 35 545 127,
b) nájomné vo výške 1,00 eur/rok,
c) doba nájmu – neurčitá,
d) účel nájmu – tréningy mládeže v karate
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je nepeňažná podpora športu.
Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrh na schválenie nájmov športových zariadení
tak, ako je uvedené v tomto materiáli a v návrhu na uznesenie ako dôvod hodný osobitného
zreteľa, o ktorom v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov musí rozhodnúť zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov.
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