Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Partizánske
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Partizánske, Námestie SNP č. 212/4, 958 01 Partizánske v zmysle § 9a ods. 9
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje
zámer prenechať svoj nehnuteľný majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa
vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov medzi základné úlohy mesta pri výkone samospráv patrí aj
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré patrí aj
zabezpečenie výstavby a údržby verejných priestranstiev.
Predmet nájmu:
nebytové priestory kancelárií číslo 262 o výmere 16,63 m2 a číslo 263 o výmere 16,63 m2,
nachádzajúcich sa v budove Mestského úradu v Partizánskom, budova súp. č. 212, stojaca na
pozemku reg. C parc. číslo 3729 v katastrálnom území Partizánske, zapísané na LV č. 2533,
vedenom na Okresnom úrade Partizánske, katastrálny odbor, na sociálne účely
Doba nájmu: určitá do 31.12.2022
Cena nájmu: 93,45 €/ m2 /rok podlahovej plochy vrátane energií
Mestská rada v Partizánskom na svojom 2. riadnom zasadnutí dňa 05.02.2019 odporúča
Uznesením číslo 55/II/2019 Mestskému zastupiteľstvu v Partizánskom schváliť uvedený
prenájom nehnuteľnosti.
Dôvody osobitného zreteľa:
Uvedené dve kancelárie budú pre potreby mesta nadbytočné a po relokácii zamestnancov
stavebného úradu na druhú stranu chodby zostanú voľné. Uvedeným prenájmom mesto
podporí výkon ambulantných a terénnych opatrení pre ohrozené deti a rodiny v okrese
Partizánske a rozvoj a realizáciu politiky orientovanej na rodinu, ktorej cieľom je podporovať
a posilňovať schopnosť rodičov starať sa o svoje deti a vykonávať účinné opatrenia s cieľom
predchádzať prípadom odlúčenia dieťaťa od vlastnej rodiny.
Zámer mesta prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa bude
predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Partizánskom na rokovaní dňa
26.02.2019.
V Partizánskom, 08.02.2019
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