MESTO
PARTIZÁNSKE
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta ako prípad hodný
osobitného zreteľa
Mesto Partizánske oznamuje zámer prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení a v súlade s §11 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Partizánske
č. 4/2011 o nájme a podnájme nebytových priestorov a iného nehnuteľného majetku
vo vlastníctve mesta (ďalej len „VZN č. 4/2011“) v platnom znení, pre nájomcov Stanislav
Menšík, IČO: 33569347, Veľké Kršteňany 144, RNDr. PhDr. Beáta Papšová,
IČO: 47062215, Budovateľská 556/23, Partizánske a Jana Kmeťová, IČO: 40267202,
Budovateľská 508/72, Partizánske, počas trvania doby prenájmu v nebytových priestoroch
v objekte DS LUHY, Nádražná 1071/26, Partizánske, na prvom podlaží, o celkovej výmere
227,55 m2.
Pôvodné Združenie Dámsky klub Fešanda, pozostávajúce z členov Stanislav Menšík
a RNDr. PhDr. Beáta Papšová sa rozšíri o ďalšieho člena, Jana Kmeťová a spoločne budú
využívať prenajaté priestory na prevádzkovanie „Dámskeho klubu Fešanda“, ktorého činnosť
je zameraná na komerčné i nekomerčné účely pozostávajúce z rôznych pohybových aktivít,
cvičení, skrášľovacích procedúr, aktivít pre deti, bezplatného opatrovania detí, kaderníckych
a holičských služieb atď.
Zámer mesta Partizánske prenechať nebytové priestory formou osobitného zreteľa
v zmysle § 11 VZN č. 4/2011 a v súlade s ustanovením § 9a zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre nájomcov Stanislav Menšík, Veľké
Kršteňany 144, RNDr. PhDr. Beáta Papšová, Budovateľská 556/23, Partizánske a Jana
Kmeťová, IČO: 40267202, Budovateľská 508/72, Partizánske, na účel zriadenia
a prevádzkovania „Dámskeho klubu Fešanda“, zameraného na rôzne pohybové aktivity,
cvičenia, skrášľovacie procedúry, aktivity pre deti, bezplatné opatrovanie detí, kadernícke
a holičské služby atď., v objekte DS LUHY, Nádražná 1071/26, Partizánske, na prvom
podlaží, o výmere 227,55 m2, na dobu určitú, od 1.12.2018 do 31.5.2025, a to nasledovne:
a) komerčne využívané priestory o výmere 113,05 m2, za cenu prenájmu 25,00 €/m2/rok
+ energie,
b) nekomerčne využívané priestory o výmere 114,50 m2, za cenu prenájmu 1,00 €/m2/rok
+ energie,
bude predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Partizánskom, na rokovaní dňa
6.11.2018.
V Partizánskom, dňa 24.9.2018

Doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., v. r.
primátor mesta

