Dôvodová správa
k finančnému vysporiadaniu investícií nájomcu BONA FIDE, o. z.

Na zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“)
je predkladaný materiál: „Finančné vysporiadanie investícií nájomcu BONA FIDE, o. z.“,
obsahom ktorého je návrh na riešenie vysporiadania investícií BONA FIDE, o. z.
vynaložených do majetku KSK ako jeho pohľadávky voči KSK, a to formou započítania
s pohľadávkou evidovanou správcom Správou majetku KSK voči BONA FIDE, o. z.
na nájomnom a úhradách za služby.
Z dôvodu opakovaných pripomienok k materiálu bol pôvodný materiál prehodnotený v časti
výšky investícií nájomcu určených na započítanie. Bola vytvorená pracovná skupina
pozostávajúca zo zástupcov odboru správy majetku, odboru projektov a investícií, právneho
a personálneho oddelenia a za účasti súdneho znalca Ing. Miroslava Vaška, ktorý investície
nájomcu posudzoval v roku 2017 a z ktorého odborného vyjadrenia sa pri určovaní investícií
nájomcu pôvodne vychádzalo. Cieľom tejto pracovnej skupiny bolo určenie, resp. posúdenie
investícií nájomcu BONA FIDE, o. z. do predmetu nájmu, ktoré by bolo možné v zmysle
§ 667 Občianskeho zákonníka uznať za zmenu na nebytovom priestore (technické
zhodnotenie ale aj ďalšie investície, ktoré spôsobili zmenu nebytového priestoru a zvýšili jeho
hodnotu), a to za účelom možnosti ich započítania s dlhom nájomcu.
Za zmenu na nebytovom priestore bolo možné uznať investície v hodnote 45 068,54 eur,
pričom tieto boli v zmysle § 667 OZ posúdené a rozdelené na dve skupiny tak, ako je to
uvedené v prílohe návrhu na uznesenie. Prvá skupina je tvorená investíciami do nebytového
priestoru, ku ktorému bol nájom ukončený dodatkom č. 4/2020 zo dňa 28. 07. 2020
(schválený uznesením Zastupiteľstva KSK č. 398/2020 zo dňa 29. 06. 2020), a preto má
nájomca nárok na protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota predmetu nájmu. Druhú skupinu
tvoria investície do nebytových priestorov, ktoré má nájomca stále v nájme, a z toho dôvodu
môže mať nárok na úhradu nákladov znížených o znehodnotenie.
Za účelom určenia protihodnoty toho, o čo sa zvýšila hodnota nebytových priestorov
investíciami nájomcu a vyčíslenia výšky nákladov znížených o znehodnotenie bolo
vypracované odborné vyjadrenie č. 71/2021 zo dňa 06. 05. 2021 znalcom Ing. Miroslavom
Vaškom, v zmysle ktorého je výška investícií na účely vysporiadania sa s BONA FIDE, o. z.,
v sume 26 166,79 eur.
Bližšia špecifikácia a odôvodnenie materiálu je predmetom hlavného dokumentu.
Z dôvodu, že nájomná zmluva neriešila možnosť počas trvania nájomného vzťahu uhradiť
náklady vynaložené BONA FIDE, o. z. do majetku KSK, je potrebné upraviť túto možnosť
ako novú podmienku nájmu, a to tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie časť A/.
Vzhľadom na skutočnosť, že nájom nebytových priestorov pre nájomcu BONA FIDE, o. z.
bol schválený v Zastupiteľstve KSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa, je potrebné
aj novú podmienku nájmu schváliť v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov tak, ako je to uvedené
v návrhu na uznesenie časť A/.
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Uznesenie týkajúce sa novej podmienky nájmu pre nájomcu je potrebné schváliť 3/5 väčšinou
všetkých poslancov zastupiteľstva a bude realizované uzavretím dodatku k nájomnej zmluve.
Zámer schváliť novú podmienku nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa zverejňuje
na úradnej tabuli a internetovej stránke KSK dňa 06. 08. 2021.
V zmysle § 14 ods. 2 písm. u) Zásad hospodárenia s majetkom KSK zo dňa 24. 02. 2020
v znení dodatkov nakladanie s majetkovými právami, ktorých hodnota je vyššia
ako 10 000 eur podlieha schváleniu Zastupiteľstvom KSK. Z uvedeného dôvodu
je Zastupiteľstvu KSK predkladané na schválenie finančné usporiadania investícií BONA
FIDE, o. z. tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.

Košice, 09.08.2021
Spracovala: JUDr. Ľubica Palková,
odbor správy majetku
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