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 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, na základe žiadosti občianskeho združenia
Centrum Naša chalúpka, o.z., IČO: 51242893, ul. Generála Svobodu 977/46, 958 01
Partizánske, nebytové priestory na druhom poschodí (tretie podlažie), v objekte DS ALFA,
Februárová 1478/2, Partizánske, o celkovej výmere 115,51 m2.
Priestory bude občianske združenie využívať pre účely poskytovania
verejnoprospešných služieb nekomerčného charakteru, s cieľom poskytnutia pomoci
a zlepšenia kvality života osobám so zdravotným, mentálnym, telesným, kombinovaným
a sociálnym znevýhodnením, a ich rodinám. Rozvojom komunitných sociálnych služieb bude
združenie vytvárať prostredie, kde by sa mohli osoby s postihnutím rozvíjať, a tak zaradiť do
spoločensky zmysluplného a plnohodnotného života v spoločnosti, bez ohľadu na ich mieru
zdravotného postihnutia, a to prostredníctvom pestrej palety aktivít, terapií a sociálnych
rehabilitácií. Občianske združenie vzniklo 15.12.2017, s predmetom činností v oblasti
sociálnej a opatrovateľskej.
Uvedené priestory je potrebné prispôsobiť potrebám Občianskeho združenia Centrum
Naša chalúpka, čo si žiadateľ uskutoční na vlastné náklady.
Občianske združenie Centrum Naša chalúpka žiada zohľadnenie nekomerčných účelov
a verejnoprospešného, neziskového charakteru činnosti a navrhuje platiť cenu nájmu vo výške
1 €/rok + energie, počas celej doby prenájmu.
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 občianske združenie Centrum Naša
chalúpka, o.z., ul. Generála Svobodu 977/46, 958 01 Partizánske, v objekte DS ALFA,
Februárová 1478/2, Partizánske, na druhom poschodí (tretie podlažie), o výmere 115,51 m2,
od 10.11.2018, na dobu neurčitú, za cenu 1 €/rok + energie, bez možnosti odpočtu investícií,
bude predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Partizánskom, na rokovaní dňa
6.11.2018.
V Partizánskom, dňa 18.10.2018
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