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Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Šaca
podľa
- § 11 ods. 4 písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje :
Zámer prenájmu majetku vo vlastníctve a v správe MČ Košice-Šaca z dôvodu hodného
osobitného zreteľa konkrétne :
1 . nebytové priestory na poschodí v budove drobnochovateľov, súpisné číslo 638
nachádzajúcej sa na parcele číslo KN-C 1080/4 o rozlohe 83m2 na ulici Mládežnícka č.7
v Košiciach-Šaci, zapísanej na LV 1672, kat. územie Šaca vo vlastníctve Mestskej časti
Košice-Šaca,
Plocha priestorov na prenájom 1. miestnosť (vstupná )
rozloha 6,25 m2
2. miestnosť
rozloha 23,37 m2
3. miestnosť
rozloha 30,47 m2
Plocha miestností na prenájom spolu
60,09 m2
2. pozemok nachádzajúci sa na parcele č. KN – C 1080/5 o rozlohe 1645 m2 zapísaný na LV
č. 3037 katastrálne územie Šaca v Košiciach - Šaci, vo vlastníctve mesta Košice a v správe
MČ Košice - Šaca
žiada
- starostu MČ Košice-Šaca o zverejnenie zámeru prenájmu majetku vo vlastníctve
a v správe MČ Košice-Šaca z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a
ods.9 písm. c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvodová správa
k
návrhu
Slovenský zväz drobnochovateľov, ZO Šaca, požiadala MČ Košice-Šaca a Miestne
zastupiteľstvo o prenájom priestorov v budove drobnochovateľov
ZO Slovenského zväzu chovateľov v Šaci užíva priestory predmetného pozemku už dlhé
roky. Celý areál bol v predošlom období postavený ako účelové zariadenie pre činnosť
drobnochovateľov (v tzv. akcii „ZET „ ) pri ktorej boli odpracované členmi ZO chovateľov
stovky brigádnických hodín. Nebytové priestory chcú využívať na kancelárske účely
potrebné pre chod ZO .
Na prenajatom pozemku by naďalej radi vykonávali činnosti spojené s chovom drobných
zvierat, uskutočňovali miestne aj regionálne výstavy zvierat. Členovia ZO chovateľov sa
každoročne dobrovoľne zapájajú do kultúrnych aktivít usporiadaných MČ, napr.
„ Guľašmajster „ či prípravy osláv MDD, pri príležitosti ktorého pripravujú rôzne súťaže
a obdarúvajú deti hodnotnými cenami. Perspektívne uvažujú o tom, že v týchto priestoroch by
zriadili v spolupráci s MČ oddychovú zónu pre deti a rodičov.
Jedná sa o prenájom
1. nebytových priestorov na poschodí v budove drobnochovateľov, súpisné číslo 638
nachádzajúcej sa na parcele číslo KN-C 1080/4 o rozlohe 83m2 na ulici Mládežnícka č.7
v Košiciach-Šaci, zapísanej na LV 1672, kat. územie Šaca vo vlastníctve Mestskej časti
Košice-Šaca,
Plocha priestorov na prenájom 1. miestnosť (vstupná )
rozloha 6,25 m2
2. miestnosť
rozloha 23,37 m2
3. miestnosť
rozloha 30,47 m2
Plocha miestností na prenájom spolu
60,09 m2
2. pozemok nachádzajúci sa na parcele č. KN – C 1080/5 o rozlohe 1645 m2 zapísaný na LV
č. 3037 katastrálne územie Šaca v Košiciach - Šaci, vo vlastníctve mesta Košice a v správe
MČ Košice - Šaca

Schválenie nájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Šaca, ktoré o ňom rozhodne trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.

