Nájom nebytových priestorov na Továrenskej ulici č. 3 v Košiciach pre občianske
združenie STROJ

Košickému samosprávnemu kraju (ďalej len „KSK“) bola schválená žiadosť o nenávratný
finančný príspevok (ďalej ako „NFP“) s názvom Kreatívne centrum Košického kraja (ďalej
ako „KC KK“), ktoré má byť v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach. Zmluva o poskytnutí
NFP bola podpísaná dňa 18. 12. 2020. V súčasnosti prebieha príprava verejného obstarávania
na zhotoviteľa rekonštrukčných prác. V prípade, že nenastanú žiadne komplikácie v procese
verejného obstarávania a jeho kontrol, je možné očakávať začiatok rekonštrukčných prác
v jeseni 2021.
Cieľom projektu je vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj kreatívneho talentu
a netechnologických inovácií a pre tvorbu pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom
priemysle. KC KK bude pôsobiť ako katalyzátor zmien v profile a zameraní sa regiónu
v najbližších rokoch. Víziou je, aby sa KC KK stalo jedným z pilierov socioekonomického
rozvoja regiónu, v ktorom kultúrny a kreatívny priemysel zohráva jednu z kľúčových úloh.
Vybudovanie kreatívneho centra zahŕňa stavebné práce a dodávky súvisiace s rekonštrukciou
priestorov KC KK a nákup a inštaláciu technologického vybavenia. Rekonštrukcia sa týka
budov III, VII, VIII, IX a XIII, vrátane asanácie budovy č. XIV. Pôjde o kompletnú
rekonštrukciu interiéru a exteriéru - dvorov č. 1 a č. 3. Nebytové priestory v budovách,
v ktorých sa má realizovať projekt, sú prevažne v nájme, dva subjekty majú priestory
vo výpožičke. Štyri subjekty majú v nájme aj parkovacie miesta. Všetky dotknuté zmluvné
vzťahy budú ukončené dohodou zmluvných strán, alebo výpoveďou zo strany Správy majetku
KSK ako prenajímateľa, a to v súlade so zásada hospodárenia s majetkom KSK po schválení
predsedom KSK, prípadne Zastupiteľstvom KSK.
Z dôvodu, že KSK dlhodobo prejavuje záujem o vybudovanie kreatívneho centra, ktoré by
malo primárne slúžiť na podporu existujúcich kreatívnych odvetví i rozvoj mladých talentov,
za účelom realizácie Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji na roky
2020-2025 (2030) schválenej uznesením č. 290/2019 zo dňa 21. októbra 2019 a zapojením
sa KSK do grantovej výzvy na realizáciu dlho pripravovaného krajského kreatívneho centra
a snahou o zachovanie kreatívneho priemyslu, má KSK záujem udržať si nájomcov v oblasti
kultúrnej a umeleckej činnosti a kreatívneho priemyslu.
KSK disponuje voľnými nebytovými priestormi o výmere 163,93 m2 a spoločnými priestormi
o výmere 41,22 m2 nachádzajúcimi sa na prvom nadzemnom podlaží a nebytovými priestormi
o výmere 181,10 m2 a spoločnými priestormi o výmere 44,80 m2 nachádzajúcimi sa na
druhom nadzemnom podlaží v časti budovy so súpisným číslom 309 na pozemku registra
C KN parcelné číslo 658/1 v katastrálnom území Stredné Mesto, obec Košice – Staré Mesto,
okres Košice I, zapísanej v liste vlastníctva č. 10375, na Továrenskej ulici č. 3 v Košiciach
(ďalej len „nebytové priestory na Továrenskej ulici“), ktorá je v správe Správy majetku KSK
(ďalej len „správca“). Ide o nebytové priestory v menšej výmere ako v súčasnosti užívajú
nájomcovia v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach, ktorým sa bude ukončovať nájom a z toho
dôvodu nie je možné ponúknuť náhradné nebytové priestory všetkým nájomcom.
Viacerí nájomcovia, ktorým je potrebné ukončiť nájom v budovách na Strojárenskej 3
v Košiciach, sú členmi Občianskeho združenia STROJ (ďalej len „STROJ“), ktoré zastupuje
viac ako 30 kreatívnych subjektov a jednotlivcov sídliacich v priestoroch areálu
na Strojárenskej č. 3 v Košiciach.
STROJ združuje a propaguje prácu kreatívcov a umelcov, ktorí vykonávajú, alebo
vykonávali svoju činnosť v areáli na Strojárenskej ulici č. 3 v Košiciach. K celému spektru
rôznorodých aktivít občianskeho združenia patrí organizovanie kultúrnych akcií a odborných
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podujatí zameraných na formovanie kreatívneho priemyslu, prepájanie a udržovanie komunít.
STROJ získava granty na rozvojové, vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a sociálne aktivity
nekomerčného charakteru, ako sú diskusné podujatia, konferencie, semináre, výstavy,
performancie, vzdelávacie aktivity, umelecké dielne a workshopy, participatívne a komunitné
projekty.
Vzhľadom na uvedené STROJ dokáže reálne vyhodnotiť, ktorým subjektom je vhodné
ponúknuť voľné nebytové priestory na Továrenskej ulici, hoc i v obmedzenom rozsahu.
Z uvedeného dôvodu je vhodné voľné nebytové priestory na Továrenskej ulici dať
do nájmu STROJ-u z dôvodu hodného osobitného zreteľa tak, ako je to uvedené v návrhu
na uznesenie, tzn. na dobu neurčitú, za nájomné 11,07 eur/m²/rok za nebytový priestor
a 8,73 eur/m²/rok za spoločný priestor a za účelom kultúrnej, umeleckej činnosti, vytvorenia
virtuálneho kreatívneho centra a činnosti s tým súvisiace.
STROJ zabezpečí užívanie týchto priestorov svojimi členmi pôsobiacimi v oblasti
kreatívneho priemyslu.
Týmto modelom preberie na seba STROJ namiesto správcu úlohu odborného posúdenia
nájomníkov z oblasti kreatívneho priemyslu a umenia, komunikáciu s nimi, vyhodnocovanie
žiadostí o užívanie a vedenie financií, spojených s užívaním. Výhodu možno vidieť
aj v skutočnosti, že STROJ vlastnými ekonomickými aktivitami získava prostriedky
na vlastnú administratívnu prevádzku a základnú údržbu objektu (napr. poplatky
za coworkingové služby, kurzy, iné komerčné aktivity súvisiace s rozvojom kreatívneho
priemyslu.)
Pri stanovení výšky nájomného sa vychádzalo z priemeru nájomného v súčasnosti plateného
nájomcami v budovách v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach, ktoré sú predmetom
rekonštrukcie.
Nájom predmetných nebytových priestorov pre STROJ z dôvodu hodného osobitného zreteľa
musí schváliť Zastupiteľstvo KSK 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je podpora kreatívneho priemyslu so zameraním
na jeho formovanie, prezentovanie kultúry a kreatívneho priemyslu a prepájanie a udržovanie
komunít.

Košice, 02. 06. 2021
Spracovali: JUDr. Ľubica Palková, odbor správy majetku
Ing. et Ing. Viera Uličná Dulinová, odbor projektov a investícií
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