Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
zo XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 18. septembra 2017
číslo: 896
Prenájom inline oválu a veľkej telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v objekte a areáli ZŠ Bukovecká 17 v Košiciach
pre nájomcu ROLLERSKATING RACE TEAM CASSOVIA o.z.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 53 ods. 2 písm. b) bod 4. Štatútu mesta Košice a § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schvaľuje
prenájom inline oválu na parcele č. 3963 vo výmere 15289 m², zapísanej ako parcela reg. „C“,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a veľkej telocvične vo výmere 383 m² – stavba
súp. č. 1370 na parcele č. 3963 vo výmere 15289 m² v objekte a areáli Základnej školy
Bukovecká 17 v Košiciach, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Jazero, obec: Košice –
Nad Jazerom, okres Košice IV a sú evidované Okresným úradom, katastrálnym odborom
v Košiciach na LV č. 13346, v rozsahu 1,5 hodiny týždenne telocvičňa a 6 hodín týždenne
inline ovál, podľa časového rozvrhu schváleného správcom majetku,
- priamym nájmom,
- za ročné nájomné 0,261 €/m² a prevádzkové náklady pre inline ovál a 0,327 €/m²
a prevádzkové náklady pre veľkú telocvičňu,
ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na dobu neurčitú, nájomcovi
ROLLERSKATING RACE TEAM CASSOVIA o.z., Adlerova 21, Košice – Dargovských
hrdinov, z dôvodu všeobecného záujmu podporovať subjekty zabezpečujúce mimoškolské
záujmové činnosti a pohybovo – športové aktivity detí, čím podporujú harmonický vývin detí
a vedú ich k aktívnemu využívaniu voľného času, za podmienky, že nájomca bude
zabezpečovať údržbu inline oválu na vlastné náklady v dohodnutom rozsahu.
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