
U z n e s e n i e  č. 37 z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová zo 
dňa 14. apríla 2010

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní

A/   B E R I E    N A    V E D O M I E

       1.  Návrh na predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPZ 2010/2.1/01 za účelom 
            realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia – stavebné úpravy – nadstavba
            Zdravotného strediska, Ul. Odbojárov 189/6, Nemšová“, zabezpečenie realizácie 
            projektu a financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov
            na projekt tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ                   
       2.  Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou RIXON, s.r.o., Nové 
            Mesto nad Váhom a mestom Nemšová, predmetom ktorej je prenájom nebytového
            priestoru v budove Zdravotného strediska Nemšová, Ul. Odbojárov súp.číslo 189 tak,
            ako bol predložený na rokovanie
       3.  Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa
            29.12.2006 uzatvorenej medzi spoločnosťou  MEGA PROFIT, s.r.o. Nemšová a mes-
            tom Nemšová tak, ako bol predložený na rokovanie
       4.  Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou DAJA, s.r.o., Záhumnie 
            21, Nemšová a mestom Nemšová, predmetom ktorej je prenájom nebytového pries-
             toru v budove Zdravotného strediska, Ul. Odbojárov 189/6A tak, ako bol predložený
             na rokovanie MsZ

 
B/   S C H V A Ľ U J E
          
       1.  1.1 Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPZ 2010/2.1/01 za účelom realizácie
             projektu „Rekonštrukcia a modernizácia – stavebné úpravy – nadstavba Zdravotného
             strediska, Ul. Odbojárov 189/6, Nemšová“
             1.2 Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
             1.3 Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na pro-
             jekt, t.j. vo výške min. 79.500 €
       2.  Uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou RIXON, s.r.o., M.R.Štefánika 1,
            Nové Mesto nad Váhom a mestom Nemšová predmetom ktorej je prenájom nebyto-
            vého priestoru č. 9-1 a 9-2 v budove Zdravotného strediska, Ul. Odbojárov súp.č. 189
            na dobu neurčitú, minimálne na dobu 12 rokov. Ak do 31.3.2011 bude neúspešná žia-
            dosť mesta Nemšová o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturál-
            nych fondov EÚ na rekonštrukciu predmetu nájmu, platnosť zmluvy zanikne
       3.  Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.12.2006
            uzatvorenej medzi spoločnosťou MEGA PROFIT, s.r.o. Nemšová a mestom Nemšo-
            vá predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov lekárne do 1.3.2026 s tým, že
            počnúc rokom 2014 má mesto Nemšová právo zvýšiť nájomné o výšku priemernej 
            ročnej inflácie oznámenej Štatistickým úradom  SR



       4.  Uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou DAJA, s.r.o., Záhumnie 21, Nem-
            šová predmetom ktorej je prenájom nebytového priestoru č.9 – nachádzajúceho sa na
            prízemí vo vchode 6A v budove Zdravotného strediska, Ul. Odbojárov súp.č. 189 na
            dobu neurčitú, minimálne na dobu 12. Ak do 31.3.2011 bude neúspešná žiadosť mesta
            Nemšová o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov
            EÚ na rekonštrukciu predmetu nájmu, platnosť zmluvy zanikne.

Ján  M i n d á r
                                                                                                               primátor


