
 

M E S T O  N E M Š O V Á 
M E S T S K Ý  Ú R A D  

ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

   MsÚ/1386/2022             

 

 

 

Mesto Nemšová 
zverejňuje 

 

ZÁMER  
prenajať majetok mesta Nemšová  

 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa 

    

 Mesto Nemšová má podľa § 9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov zámer prenajať časť nebytového priestoru  

č. 9-1- ambulanciu o výmere 69,03 m2, ktorá pozostáva z nasledovných miestností: čakáreň - 

miestnosť č. 2.08, vyšetrovňa - miestnosť č. 2.09, sestrička - miestnosť č. 2.10 a  miestnosť  

č. 2.17 – denná miestnosť a zázemie mobilného hospicu na prízemí budovy zdravotníckeho 

zariadenia so súpisným číslom 189 na C KN parcele č. 233/7 na ulici Odbojárov 6 

v Nemšovej, zapísané na liste vlastníctva č. 2565 pre katastrálne územie Nemšová ako 

prípad hodný osobitného zreteľa spoločnosti Mobilný hospic sv. Rodiny s.r.o. so sídlom: 

Janka Kráľa 1089/6, 911 01 Trenčín, IČO: 46 593 641 za podmienok: nájomné za 

ambulanciu 1,00 €/rok 2022, úhrada energií pomerne podľa výmery, doba nájmu: neurčitá,  

s právom užívať ambulanciu je spojené právo užívať spoločné priestory – chodby, WC, účel 

nájmu: prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre dospelých a mobilného hospicu  

a prevádzkovanie geriatrickej a paliatívnej ambulancie      

  
 Zdôvodnenie prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa:  

Mesto Nemšová je výlučným vlastníkom nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia so 

súpisným číslom 189 na ulici Odbojárov, ktorý je v súčasnosti nevyužívaný.  Verejná obchodná súťaž 

vyhlásená v roku 2018 bola  neúspešná.  

Zriadenie ďalšej ambulancie všeobecného lekára v Nemšovej je prioritou mesta, a preto má mesto 

záujem prenajať časť tohto nebytového priestoru spoločnosti Mobilný hospic sv. Rodiny a umožniť jej 

zriadenie takejto ambulancie. 

   

V Nemšovej dňa 02.05.2022 

 

 

            JUDr. Miloš Mojto 

        primátor mesta Nemšová 

 

 

 

 

 
Zverejnené na úradnej tabuli a na www.nemsova.sk  

Zverejnené: 03.05.2022 

Zvesené: 19.05.2022 
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