MESTO Nové Mesto nad Váhom
Mestský úrad

Zverejnenie zámeru mesta
prenajať majetok mesta z dôvodov 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 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
majetok mesta:
Predĺženie podnájomnej zmluvy podnájomcovi, ktorému končí podnájom v nebytových priestoroch
vo vlastníctve mesta za tých istých podmienok, ako bol uzatvorený:
Trnavská arcidiecézna charita v Trnave , Hlavná 43, 917 01 Trnava, IČO: 35 602 619
Podnájomca požiadal o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov, týkajúcej sa podnájmu
nebytových priestorov na Palkovičovej ul. č. 23 v Novom Meste nad Váhom.
Nebytové priestory v celkovej výmere 26,80 m² sú využívané na účel – sociálne služby. Cena za
podnájom činí 10 €/m²/rok s tým, že Trnavská arcidiecézna charita v Trnave si hradí všetky náklady
na energie a zabezpečuje si údržbu nebytových priestorov na vlastné náklady počas doby podnájmu.
Podnájomca je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už od roku 2013.
Navrhujeme predĺžiť podnájom na dobu určitú - na 5 rokov za nezmenených podmienok.
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 má záujem
spolupracovať so samosprávou, neziskovými organizáciami a štátnymi inštitúciami pri realizácii
sociálnych služieb v prospech občanov, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii.
Zámer prenajať majetok mesta týmto spôsobom sa zverejňuje na 15 dní pred schvaľovaním podnájmu
Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.
Schválenie prevodu majetku mesta bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva dňa
12.12.2017.
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