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

Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) je zriaďovateľom príspevkovej kultúrnej
organizácie Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci, so sídlom Boľská
41, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35 570 911 (ďalej len „KCMaP“).
Podľa Zriaďovacej listiny č. 2291/2009-RU18/10909 zo dňa 30. 03. 2009 v znení Dodatku č. 1
zaevidovanom pod č. 00646/2017/OKaCR/20189 zo dňa 10. 07. 2017 a Dodatku č. 2
zaevidovanom pod č. 6456/2020/OKaCR/42534 zo dňa 11. 12. 2020, je súčasťou tohto
kultúrneho centra 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 nebytových priestoroch, ktoré KCMaP užíva na základe
Zmluvy č. 4/2011 o nájme nebytového priestoru zo dňa 10. 10. 2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa
01. 04. 2012 a Dodatku č. 2 zo dňa 01. 01. 2018 (ďalej len „zmluva“). 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.
Predmetom nájmu podľa zmluvy je časť nebytového priestoru, konkrétne miestnosť č. 2
na prízemí budovy so súpisným číslom 665 na pozemku reg. C KN parcelné číslo 348/4
o výmere 285 m2, ktorý pozostáva z miestnosti knižnice o výmere 240 m2 a z galérie o výmere
45 m2, na Hlavnej ulici 72 v Kráľovskom Chlmci, zapísanej na liste vlastníctva č. 2625,
katastrálne územie Kráľovský Chlmec, obec Kráľovský Chlmec, okres Trebišov.
Náklady na užívanie priestoru predstavujú v zmysle zmluvy:
- ročné nájomné vo výške: 14 250 eur bez DPH, t. j. 17 100 eur vrátane 20% DPH v sume
2 850 eur
- náklady na energie a služby spojené s nájmom, ktoré podľa dodatku č. 1 k zmluve
prenajímateľ fakturuje mesačne ako zálohové platby a celkové ročné náklady sú
vyúčtované v nasledujúcom roku podľa skutočnej spotreby.
Celkové zálohové mesačné náklady na energie a služby spojené s nájmom sú v priemere
225 eur, t. j. 2 700 eur ročne.
KCMaP sa listom doručeným dňa 08. 04. 2021 obrátilo na Odbor kultúry Úradu Košického
samosprávneho kraja so žiadosťou o súhlas na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov,
v ktorých sídli knižnica, z dôvodu vhodnosti týchto priestorov pre potreby knižnice.
Odbor kultúry v odpovedi vyzval KCMaP, aby rokovalo s prenajímateľom o predĺžení doby
nájmu s možnosťou zníženia nájomného.
KCMaP predložilo zápis z rokovania s prenajímateľom ohľadom podmienok predĺženia doby
nájmu. Prenajímateľ navrhol predĺženie doby nájmu na ďalších 15 rokov, t. j. do 09. 10. 2036
a zníženie nájmu o DPH, t. j. o sumu 237,50 eur mesačne, čo predstavuje ročnú úsporu vo výške
2 850 eur. Zároveň sa prenajímateľ v dodatku zaviaže vykonať výmenu vykurovacích telies
v prenajatom priestore za účelom zníženia nákladov na spotrebu plynu.
V priebehu rokovaní o dodatku k zmluve, zmluvné strany v spolupráci s odborom kultúry zistili,
že údaje o nehnuteľnosti/nebytovom priestore uvedené v zmluve nie sú v súlade s údajmi
v listoch vlastníctva. Z uvedených dôvodov sa zmluvné strany dohodli, že pokračovanie
nájomného vzťahu vyriešia novou zmluvou o nájme nebytového priestoru tak, aby jej platnosť
a účinnosť nadväzovala na aktuálne platnú zmluvu. (ďalej len „nová zmluva“).
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Zmluvnými stranami novej zmluvy budú na strane prenajímateľa fyzická osoba
Július Orehovský, bytom Leles 178, 076 84 Leles a na strane nájomcu Kultúrne centrum
Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci, so sídlom Boľská 41, 077 01 Kráľovský
Chlmec, IČO: 35 570 911.
Predmet nájmu novej zmluvy bude nebytový priestor miestnosť č. 2 o výmere 285 m2, ktorá
pozostáva z miestnosti knižnice o výmere 240 m2 a z vyvýšenej galérie o výmere 45 m2,
na prízemí budovy súpisné číslo 666 postavenej na pozemku reg. C KN parcelné číslo 348/4,
na Hlavnej ulici 72 v Kráľovskom Chlmci, zapísanej na liste vlastníctva č. 2625, pre katastrálne
územie Kráľovský Chlmec, obec Kráľovský Chlmec, okres Trebišov. Pozemok reg. C KN
parcelné číslo 348/4 o výmere 240 m2, na ktorom je postavená budova so súpisným číslom 666
je vo vlastníctve Slovenskej republiky a je zapísaný na liste vlastníctva č. 9281 pre katastrálne
územie Kráľovský Chlmec, obec Kráľovský Chlmec, okres Trebišov.
Náklady na užívanie nebytového priestoru budú:
- ročné nájomné vo výške: 14 250 eur,
- náklady na energie a služby spojené s užívaním nebytového priestoru budú nájomcom
platené ako mesačné zálohové platby a celkové ročné náklady budú vyúčtované
v nasledujúcom roku podľa skutočnej spotreby. Mesačné zálohové platby budú
200
eur za zemný plyn, 25 eur elektrická energia.
Celkové zálohové mesačné náklady na energie a služby spojené s užívaním nebytového
priestoru budú v priemere 225 eur, t. j. 2 700 eur ročne.
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 vyššie ako 10 000 eur.
Košice, 19. 07. 2021

Spracovali:

PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay, PhD., poverený riadením odboru kultúry
JUDr. Alexandra Čelková Ferencechová, odbor kultúry
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