
 

 

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 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 zverejňuje svoj zámer predĺžiť prenájom nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta nachádzajúcich sa na Ul. Štúrovej v budove so súpis. č. 2590/31 A na parc. č. 

3494/1, k. ú. Nové Mesto nad Váhom   Materskej škole v Novom Meste nad Váhom, Poľovnícka ul. č. 

2039/12, za cenu nájmu 1€/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Zdôvodnenie: 

Materská škola na Poľovníckej ul. č. 2039/12 v Novom Meste nad Váhom má v nájme nebytové 

priestory nachádzajúce sa na Ul. Štúrovej č. 2590/31 A.  Jedná sa o garáž nachádzajúcu sa 

v suterénnych priestoroch o výmere 50 m².  

Nebytové priestory v súčasnej dobe Materská škola na Poľovníckej ul. využíva pre Stredisko údržby 

Materskej školy v Novom Meste nad Váhom,  na parkovanie a uskladnenie majetku MŠ ako žací stroj, 

radlica zhrňovacia, rampa nájazdová, posýpač chodníkov ťahaný, snežná fréza, pojazdné lešenie, 

rebríky a automobil. Na uvedený majetok nemá Materská škola na Poľovníckej ul. vlastné priestory. 

Cena za nájom činí 1 €/rok na dobu 5 rokov s tým, že  Materská škola na Poľovníckej ul. v Novom 

Meste nad Váhom si bude hradiť všetky náklady na energie a bude zabezpečovať  údržbu nebytových 

priestorov na vlastné náklady počas doby nájmu. 

Navrhuje sa, aby nájom bol posúdený ako nájom hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná 

o priestory vo vlastníctve mesta a o organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

Zámer prenajať majetok týmto spôsobom bude zverejnený na dobu 15 dní pred  schvaľovaním 

podnájmu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Jozef Trstenský   

                                                                                                      primátor mesta 
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