MESTO Nové Mesto nad Váhom
Mestský úrad
Zverejnenie zámeru mesta
prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a článku 8 bod 1 písmena c) Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mesto Nové Mesto nad Váhom v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a článku 8 bod 1 písmena c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Nové Mesto nad Váhom zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory ako prípad hodný
osobitného zreteľa:

-

nebytové priestory vo vlastníctve mesta nachádzajúce sa na Ul. M. R. Štefánika 811/1
v Novom Meste nad Váhom (Dom služieb)

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom .
Jedná sa poskytnutie dvoch miestností ( kancelária a konzultačná miestnosť) za účelom
zriadenia miestnosti pre sociálnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou a konzultačnej miestnosti
pre novoprijatých psychológov zamestnancov ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom, oddelenie
Sociálno – právna ochrana detí a sociálna kuratela v rámci realizácie Národného projektu
Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III.
Cena za podnájom bude symbolické 1 €/rok za celý prenajatý nebytový priestor na dobu 3
rokov s tým, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom si bude
hradiť všetky náklady spojené s užívaním.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Pri prenájme sa zohľadňuje poskytnutie nebytových priestorov ÚPSVaR Nové Mesto nad
Váhom, oddeleniu Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela v rámci Národného
projektu deinštitucionalizácia náhradnej starostlivosti a ďalšie psychologické poradenstvo pre
rodiny s deťmi, kde budú v rámci tohto projektu traja psychológovia bezplatne poskytovať
odbornú psychologickú pomoc deťom a ich rodinám v rámci celého okresu Nové Mesto nad
Váhom.
Realizáciu Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III budú
zabezpečovať v súčinnosti so žiadateľom títo partneri:
- 68 štátnych detských domovov
- 11 neštátnych detských domovov ( Centrum pre deti a rodiny)
- 6 krízových stredísk.
Hlavné ciele projektu sú:
- podpora koordinácie práce s rodinou,
- psychologické poradenstvo rodičom, ktorí majú dieťa v náhradnej rodičovskej
starostlivosti,
- príprava fyzických osôb na osvojenie a pestúnsku starostlivosť,
- príprava dieťaťa na osvojenie, na pestúnsku starostlivosť,

-

psychologická asistencia pri nadviazaní vzťahu medzi dieťaťom a budúcim
osvojiteľom a pod.

V priestoroch sa budú poskytovať bezplatne sociálne služby občanom mesta a blízkeho
okolia.
V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zák. 138/1991 Zb. v z.n.p. a článku 8 bodu 1 písmena c) –
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom sa navrhuje uzatvorenie
zmluvy posúdiť ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom sa zverejňuje na dobu 15 dní pred schvaľovaním
podnájmu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.
Schválenie podnájmov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania
Mestského zastupiteľstva dňa 26.2.2019.
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primátor mesta

