Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 12. septembra 2016
číslo: 512
Rozšírenie prenajatých nebytových priestorov a pozemku v objekte zrušenej
ZŠ Galaktická 9, Košice pre nájomcu - občianske združenie TVOJA ŠANCA Košice
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
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
rozšírenie prenajatých priestorov a pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa o:
1. nebytové priestory vo výmere 453,12 m² v objekte zrušenej Základnej školy Galaktická 9,
Košice (stavba so súpisným číslom 2221, na parcele č. 3375, ktorá sa nachádza
v katastrálnom území: Jazero, obec: Košice – Nad jazerom, okres: Košice IV a je
evidovaná Okresným úradom, katastrálnym odborom v Košiciach na LV č. 3214):
a) priamym nájmom,
b) za nájomné 3,00 €/ m2/rok a prevádzkové náklady,
2. pozemok vo výmere 521 m² v areáli zrušenej Základnej školy Galaktická 9, Košice
(parcela č. 3376 vo výmere 521 m², ktorá sa nachádza v katastrálnom území: Jazero, obec:
Košice – Nad jazerom, okres: Košice IV a je evidovaná Okresným úradom, katastrálnym
odborom v Košiciach na LV č. 3214):
a) priamym nájmom,
b) za nájomné 1,00 €/rok,
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, na dobu neurčitú, nájomcovi občianske združenie TVOJA ŠANCA Košice,
Meteorová 3, Košice, z dôvodu pomoci a podpory subjektu slúžiacemu všeobecne
prospešnému účelu a podporujúcemu zdravý, harmonický vývin zdravotne postihnutých ľudí
pozitívnym pôsobením na začleňovanie sa do spoločnosti a rozvíjaním ich schopností, za
podmienky, že nájomca bude zabezpečovať údržbu priestorov a pozemku na vlastné náklady.
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