Dôvodová správa
k Uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru pre účely
Knižnice pri Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci

Súčasťou Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci (ďalej
„KCMaP“), je podľa zriaďovacej listiny v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 Knižnica pri
KCMaP, ktorá v územnej pôsobnosti KCMaP plní úlohy knižnice podľa zákona č. 125/2016
Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona o múzeách a o galériách.
Knižnica je umiestnená v prenajatých priestoroch, ktoré KCMaP užíva na základe Zmluvy
o nájme nebytového priestoru zo dňa 10. 10. 2011 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
Zmluvnými stranami zmluvy je na strane prenajímateľa fyzická osoba - podnikateľ Július
Orehovský – GNK FOTOLAB, miesto podnikania Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44 472 838
(ďalej len „prenajímateľ“), a na strane nájomcu KCMaP.
Zmluva bola zmluvnými stranami podpísaná dňa 10. 10. 2011. Zmluva bola uzatvorená
na dobu určitú, na 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Náklady na užívanie priestoru predstavujú ročné nájomné vo výške 17 100 eur vrátane 20%
DPH a náklady na energie a služby spojené s nájmom v priemernej výške 2 700 eur ročne.
Nakoľko predmetné priestory sú vhodné pre potreby knižnice, je nevyhnutné pre ďalšie
užívanie predmetných priestorov, predĺženie nájomného vzťahu. Z dôvodu potreby
zosúladenia skutkového a právneho stavu v identifikácii prenajatého nebytového priestoru
a zmeny v právnom postavení prenajímateľa – z fyzickej osoby podnikateľa na fyzickú osobu,
je potrebné upraviť nájomný vzťah novou zmluvou.
Návrh predloženého uznesenia podlieha v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 písm. b) Zásad
hospodárenia s majetkom KSK schváleniu Zastupiteľstvom KSK, pretože ide o nájom
nehnuteľnej veci prenechanej do užívania organizácii KSK na dobu určitú nad 10 rokov
a súčasne za nájomné nad 10 000 eur ročne.
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