
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

U z n e s e n i e 

z pokračovania XIX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 20. októbra 2020      číslo: 540 

 

 

Dodatok č. 1 k aktuálnej nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Creative Industry  

Košice, n.o. a príspevkovou organizáciou K 13 – Košické kultúrne centrá  

z dôvodov hodných osobitného zreteľa – rozšírenie predmetu nájmu 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 53 ods. 2 písm. b) Štatútu mesta Košice a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

 

uzavretie dodatku č. 1 k aktuálnej nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Creative Industry 

Košice, n.o. a príspevkovou organizáciou K 13 – Košické kultúrne centrá spočívajúceho 

v rozšírení predmetu nájmu o: 

- miestnosť č. 3.28 o výmere 95,56 m² nachádzajúcu sa na III. NP v objekte Bravo, 

- miestnosť č. 3.29 o výmere 11,29 m² nachádzajúcu sa na III. NP v objekte Bravo, 

- miestnosť č. 3.30 o výmere 18,38 m² nachádzajúcu sa na III. NP v objekte Bravo, 

- miestnosť č. 3.32 o výmere 17,53 m² nachádzajúcu sa na III. NP v objekte Bravo, 

- miestnosť č. 3.36 o výmere 31,18 m² nachádzajúcu sa na III. NP v objekte Bravo, 

- miestnosť č. 3.37 o výmere 18,12 m² nachádzajúcu sa na III. NP v objekte Bravo, 

- miestnosť č. 3.38 o výmere 36,87 m² nachádzajúcu sa na III. NP v objekte Bravo, 

- miestnosť č. 1.25 o výmere 16,88 m² nachádzajúcu sa na I. PP v objekte Bravo, 

 

nachádzajúceho sa v areáli Kasární – KULTURPARK, zapísaného na LV ako stavba 

so súpisným číslom 81 – KULTURPARK Košice – Centrum pre vzdelávanie, 

nachádzajúceho sa na pozemku parcele KN C č. 1542/25, Košice – Juh, k. ú. Skladná, LV 

č. 10527, z dôvodov hodných osobitného zreteľa za účelom ich využívania na rozšírenie 

zázemia pre činnosť organizácie (kancelárske a skladové priestory). 

 

Doba nájmu: neurčitá. 

Cena nájmu: 1,- €/rok za rozšírený predmet nájmu. 

 

Prenájom je realizovaný z dôvodu hodného osobitného zreteľa (§ 9a ods. 9 písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb.), ktorý spočíva v tom, že nájomca - Creative Industry Košice, n.o. je 

neziskovou organizáciou mesta Košice, vykonáva svoju činnosť vo verejnom záujme 
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s cieľom vytvárať podmienky pre rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v meste, v regióne 

a na Slovensku a zároveň sa podieľa na vytváraní a pripomienkovaní strategických 

dokumentov mesta v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. Rozšírenie predmetu nájmu 

je podstatné pre ďalšie fungovanie CIKE, n.o. ako mestotvornej organizácie. 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Jaroslav Polaček 

  primátor mesta Košice 

  Podpísal dňa: 30.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop 
 
 Mgr. Matej Čontofalský 

 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 

  


