Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z XIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 12. decembra 2016
číslo: 605
Prenájom nebytových priestorov a pozemku za nájomné z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v objekte a areáli ZŠ Drábova 3, Košice pre nájomcu
“SPLASH INTERNATIONAL“, Moyzesova 1025/48, Košice
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 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
prenájom:
 nebytových priestorov v objekte ZŠ Drábova 3, Košice vo výmere 1 335,60 m² (stavba
so súpisným číslom 1148, na parcele č. 3679/1,) za nájomné 3,00 Eur/m²/rok a
prevádzkové náklady a
 pozemku s detským ihriskom vo výmere 350 m² v areáli ZŠ Drábova 3, Košice (parc.
č. 3679/1) za nájomné 1,00 Eur/rok a prevádzkové náklady,
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území: Grunt, obec: Košice – Sídlisko KVP, okres: Košice
II a sú evidované Okresným úradom, katastrálnym odborom v Košiciach na LV č. 3, 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 – „SPLASH
INTERNATIONAL“, Moyzesova 1025/48, Košice, z dôvodu všeobecného záujmu
podporovať zariadenia zabezpečujúce predprimárne, primárne a nižšie sekundárne
vzdelávanie a výchovu podľa medzinárodných osnov v cudzom jazyku, mimoškolskú
vzdelávaciu činnosť, voľnočasové aktivity, poskytovanie krátkodobej dennej starostlivosti
a krátkodobej pomoci pri opatere detí, za podmienky, že nájomca bude zabezpečovať údržbu
priestorov na vlastné náklady a investuje finančné prostriedky vo výške min. 35 000,- Eur
do opravy a rekonštrukcie predmetu nájmu do piatich rokov od schválenia tohto uznesenia
na vlastné náklady bez nároku na započítanie kompenzácie investovaných nákladov
a zhodnotenia pri skončení nájmu.
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