Mestská časť Košice – Barca v zmysle §9 ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov,

zverejňuje
zámer nájmu nebytových priestorov

z dôvodu hodného osobitného zreteľa
vo vlastníctve Mestskej časti Košice – Barca – budovy so súpisným číslom 1
nachádzajúcej sa na Abovskej ulici č. 30 zapísanej v katastri nehnuteľnosti na Katastrálnom
úrade v Košiciach, Správa katastra Košice, na liste vlastníctva č. 2244 v katastrálnom území
Barca na parcele registra „C“ č. 68, druh stavby 11, popis stavby budova učební.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o rodinné (materské)
centrum, ktoré je aj členom Únie materských centier. Centrum funguje ako občianske
združenie, ktoré nevykonáva podnikateľskú činnosť, a funguje len na báze príspevkov, ktoré
pokrývajú základné výdaje na vykonávanie vzdelávacích aktivít. Priestory vo vlastníctve
mestskej časti budú poskytované v hodnote 1,-€ ročne vrátane nájmu a prevádzkových
nákladov. Súčasťou budovy sú aj priestory využívané Klubom kresťanských seniorov. Klub je
taktiež oslobodený od nájmu a prevádzkových nákladov, ktoré zároveň z dôvodu spoločného
užívania by bolo obtiažné určiť s ohľadom na zastaranosť priestorov a prevádzkového
vybavenia (t.j. elektrina, voda, plyn).
Nakoľko sa rodinné centrum v našej mestskej časti osvedčilo a o ponúkané aktivity je
prejavovaný dostatočný záujem, predkladá sa tento zámer hodný osobitného zreteľa.
Uvedené nebytové priestory sa majú poskytovať predovšetkým na podporu rozvoja sociálnej
politiky v mestskej časti, t.j. na spoločenské podujatia určené pre deti, na podporu výchovy
a vzdelávania detí a mládeže prostredníctvom vzdelávacích aktivít. Priestory majú slúžiť ako
rodinné centrum určené pre rodičov s deťmi na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke,
v prípade spoločenských aktivít aj pre deti materskej a základnej školy. Priestory majú byť
poskytnuté taktiež na vzdelávacie aktivity v rámci prípravy na rodičovstvo, sociálnej pomoci,

psychologickej pomoci a pod. V Mestskej časti Košice – Barca, je to jediné centrum
s uvedeným zameraním zriadené za daným účelom.
Nájomca:
Názov: Rodinné centrum STONOŽKA - Košice
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Kuzmányho 15, 040 01 Košice
Pobočky:
ul. Milosrdenstva 4, 040 01 Košice - Juh
ul. Abovská 32, 040 17 Košice - Barca
Štatutárne zástupkyne:
Ing. Natália Nigutová
Ing. Beáta Bíleková, PhD.
Doba nájmu: neurčitá, z dôvodu, že nájomca z vlastného záujmu zhodnocuje a udržiava
prenajaté priestory vrátane blízkeho okolia a z dôvodu, všeobecného záujmu podporovať
subjekty zabezpečujúce záujmové a vzdelávacie činnosti, pohybové a športové aktivity pre
deti, čím podporujú harmonický vývin detí a vedú ich k aktívnemu využívaniu voľného času.

Mestská časť Košice – Barca
Zastúpená starostom mestskej časti
František Krištof

Zámer prenájmu majetku mestskej časti sa zverejňuje od ........................ do ..........................
na úradnej tabuli Mestskej časti Košice – Barca a na stránke www.barca.sk

.

