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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 prenajať nebytové priestory vo vlastníctve mesta
nachádzajúce sa na Námestí slobody č. 17/19 v Novom Meste nad Váhom Trnavskej arcidiecéznej
charite, Hlavná 43, 917 01 Trnava, zastúpenej riaditeľom Ing. Miroslavom Dzurechom ako prípad
hodný osobitného zreteľa.
Priestory o celkovej výmere 49,83 m² ( pôvodne byt č.1) budú využívané na účel – sociálne služby.
Cena za podnájom je symbolické 1 €/rok za celý prenajatý priestor s tým, že Trnavská arcidiecézna
charita v Trnave si bude hradiť všetky náklady spojené s užívaním.
Pri prenájme sa zohľadňuje dlhoročná charitatívna činnosť Trnavskej arcidiecéznej charity v Trnave,
ktorú robí v prospech občanov nášho mesta. Plánuje rozvíjať svoju činnosť a aktivity. Prenajímané
priestory by slúžili na základnú hygienickú službu pre odkázaných ľudí v núdzi.
Odôvodnenie:
Centrum pomoci človeku je zriadené za účelom poskytovania sociálnych služieb občanom mesta
a blízkeho okolia. Tieto služby nie sú poskytované za účelom zisku, ale na vykonávanie charitatívnej
a sociálnej, teda neziskovej činnosti.
Trnavská arcidiecézna charita v Trnave prostredníctvom Centra pomoci človeku spolupracuje so
samosprávou, neziskovými organizáciami a štátnymi inštitúciami pri realizácii sociálnych služieb
v prospech občanov, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii.
Tieto priestory sú v susedstve s doteraz prenajímanými priestormi Trnavskej arcidiecéznej charity
v Trnave a budú nadväzovať na výkon ich činnosti.
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 navrhujeme prenájom nebytových
priestorov 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.

Ing. Jozef Trstenský, v. r.
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