Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Partizánske z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
Mesto Partizánske, Námestie SNP č. 212, 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, ţe 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 údrţby verejných priestranstiev.
Predmet nájmu:
a) parcela reg. „C“ číslo 1219/1 – ostatná plocha, výmera cca 14 164 m2, katastrálne územie
Partizánske, areál futbalového ihriska,
b) parcela reg. „C“ číslo 1220 - ostatná plocha, výmera 8745 m2, katastrálne
územie
Partizánske, na ktorej je umiestnené futbalové ihrisko samotné,
účel: výkon činnosti športového klubu ŠK Slovan Šimonovany, výstavba tréningového
ihriska.
Doba nájmu: neurčitá
Cena nájmu: 1 €/rok
Dôvody osobitného zreteľa:
ŠK SLOVAN ŠIMONOVANY sa rozhodol zapojiť do 2. Etapy projektu Slovenského
futbalového zväzu, v rámci podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.
Futbalový klub chce získať dotáciu na vybudovanie tréningového ihriska s umelou plochou.
Jednou z príloh ţiadosti o poskytnutie finančného príspevku je aj zdokladovanie majetkovoprávnych vzťahov k parcele pod plánovanou stavbou, ktorá musí byť vo vlastníctve ţiadateľa
alebo v dlhodobom nájme.
Futbalový klub sa uţ dlhodobo svojpomocne na vlastné náklady o športový areál stará a preto
ţiada o jeho dlhodobý prenájom, okrem pozemkov pod existujúcimi stavbami šatní, ktoré sú
v správe SMM, n.o. Partizánske a pozemkov areálu pneuservisu. Ţiadosť ŠK Slovan
Šimonovany spĺňa podmienku prípadu hodného osobitného zreteľa, nakoľko futbalový klub
sa o uvedené pozemky dlhodobo stará a má záujem ďalej zveľaďovať majetok mesta
v prospech futbalistov, športujúcej verejnosti a priaznivcov športu v meste i okolí. Nájomca
nebude oprávnený majetok ďalej prenajímať tretím osobám, ani na ňom vykonávať
podnikateľskú činnosť.
Zámer mesta prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa bude
predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Partizánskom na rokovaní dňa
23.01.2018.
V Partizánskom, 08.01.2018
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