Predĺženie doby trvania nájomnej zmluvy pre obec Kysta
Obec Kysta má od 04. 02. 2016 na dobu 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej
zmluvy č. 03/01/2016/TV prenajatú časť nehnuteľnosti vo vlastníctve Košického
samosprávneho kraja, a to parcelu reg. „C“ č. 107/1, druh pozemku: Zastavané plochy
a nádvoria, nachádzajúcu sa v katastrálnom území Kysta celkom o ploche 492 m2 za ročné
nájomné vo výške 1 euro za celý predmet nájmu v súlade s Uznesením č. 740/2009
z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 24. augusta
2009 v Košiciach.
Účelom stále platnej nájomnej zmluvy je zámer obce realizovať komplexnú rekonštrukciu
chodníkov v obci v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá bola podkladom aj
pre uzatvorenie nájomnej zmluvy. Pre deficit finančných prostriedkov na strane obce je
nevyhnutné, aby bola realizácia dofinancovaná prostredníctvom prostriedkov z programových
výziev. Obec Kysta sa so žiadosťou o pridelenie finančných prostriedkov a projektom už
v minulosti obrátila na príslušný orgán rozhodujúci o ich pridelení, avšak bezúspešne
v dôsledku čoho nemohla pristúpiť k realizácii stavby pre potrebu ktorej nájomnú zmluvu aj
uzavrela.
V súčasnosti sa chce obec opätovne pokúsiť zabezpečiť finančné prostriedky nevyhnutné pre
realizáciu verejnoprospešnej stavby pre potreby čoho potrebuje preukázať aj právny vzťah
k nehnuteľnosti po požadovanú dobu 10 rokov v dôsledku čoho bolo požiadané o predĺženie
doby trvania nájmu do 31. 12. 2031. Bez zmeny nájomnej zmluvy v zmysle uvedeného nevie
obec splniť podmienky nevyhnutné pre podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.
S prihliadnutím na skutočnosť, že obec má v pláne rekonštruovať obecné chodníky pre
potreby svojich obyvateľov a súčasne zohľadňujúc skutočnosť, že uznesenie na podklade
ktorého bola určená výška nájmu v nájomnej zmluve už bolo medzičasom zrušené, požiadala
obec o zachovanie rovnakej výšky nájmu aj na ďalšie obdobie trvania nájomnej zmluvy.
V prípade, ak obec Kysta ako nájomca nezačne s realizáciou stavby podľa zmluvy do 3 rokov
odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 k zmluve, Košický samosprávny kraj ako
prenajímateľ môže od zmluvy odstúpiť.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je v tomto smere charakter činnosti obce a jej zámer
dobudovať v obci chodníky na bezpečný a udržateľný štandard bez ďalšej finančnej záťaže
pre obec v podobe zvýšeného nájomného. Doba trvania nájmu je v tomto smere stanovená
výlučne s prihliadnutím na formálne podmienky spojené s podávaním žiadosti a nezohľadňuje
skutočnú dobu realizácie predmetnej stavby po ktorej následne dôjde k majetkovoprávnemu
usporiadaniu tak, ako to predpokladá nájomná zmluva.
Predĺženie nájmu predmetnej nehnuteľnosti pre obec Kysta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schvaľuje Zastupiteľstvo KSK 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Košice, 25. 11. 2021
Vypracoval: Ing. Peter Restei, referent oddelenia dopravy
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