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N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
A/ schvaľuje  

1) diagnostický sonografický prístroj typ MyLab Six. vrátane abdominálnej a lineárnej 
sondy   
ako dočasne prebytočný majetok mesta. 

 

2) zámer  
 
 prenajať diagnostický sonografický prístroj typ MyLab Six. vrátane abdominálnej 
a lineárnej sondy  – podľa  §9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
... ako prípad hodný osobitného zreteľa 1.) Chirurgickej ambulancii – DAJA, s.r.o.- 
MUDr. Peter Daňo, Odbojárov 6, 914 41 Nemšová, 2.) Gynekologickej ambulancii, 
MUDr. Peter Kotleba, Odbojárov 6, 914 41 Nemšová (K2 Medic s. r. o.),                      
3.) Kardiologickej ambulancii - MUDr. Ľubomír Adamovič,  Odbojárov 6, 914 41 
Nemšová (MEDI-RAL,s.r.o.)   
za podmienok: 

- nájom na dobu určitú od 01. 03. 2017 do 28.02.2027 
- nájomné vo výške 20 €/mesiac 
- nájomca nie je oprávnený dať prístroj do podnájmu bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu prenajímateľa 



- nájomca je povinný vyšetrenia na tomto prístroji poskytnúť pre občanov s trvalým 
pobytom v meste Nemšová bezodplatne 

 
 
           Zdôvodnenie prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa :  

Mesto Nemšová zakúpilo diagnostický sonografický prístroj (sonograf). Súčasný sonograf je 
nefunkčný a mesto chce umožniť svojim obyvateľom toto vyšetrenie v miestne bydliska bez 
toho, aby museli cestovať. Zároveň sa vyšetrenie na tomto prístroji bude pre občanov s trvalým 
pobytom v meste Nemšová poskytovať bezodplatne. Zakúpenie sonografu ako aj jeho 
využívanie bude prínosom pre všetkých obyvateľov mesta.  

 
3) prenájom  

 
diagnostického sonografického prístroja typ MyLab Six. vrátane abdominálnej 
a lineárnej sondy  – podľa  §9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
... ako prípad hodný osobitného zreteľa 1.) Chirurgickej ambulancii – DAJA, s.r.o.- 
MUDr. Peter Daňo, Odbojárov 6, 914 41 Nemšová, 2.) Gynekologickej ambulancii, 
MUDr. Peter Kotleba, Odbojárov 6, 914 41 Nemšová (K2 Medic s. r. o.), 3.) 
Kardiologickej ambulancii - MUDr. Ľubomír Adamovič,  Odbojárov 6, 914 41 
Nemšová (MEDI-RAL,s.r.o.)   
za podmienok: 

- nájom na dobu určitú od 01. 03. 2017 do 28.02.2027 
- nájomné vo výške 20 €/mesiac 
- nájomca nie je oprávnený dať prístroj do podnájmu bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu prenajímateľa 
- nájomca je povinný vyšetrenia na tomto prístroji poskytnúť pre občanov s trvalým 

pobytom v meste Nemšová bezodplatne 
 
Časť uznesenia A/ ods. 2  sa schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 
V Nemšovej dňa 08.02.2017 
 
 

     
 
 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
K bodu :    Zámer a prenájom diagnostického sonografického prístroja 
 

Mesto Nemšová zakúpilo diagnostický sonografický prístroj typ MyLab Six vrátane 
abdominálnej a lineárnej sondy (sonograf). Súčasný sonograf je nefunkčný a mesto chce 
umožniť svojim obyvateľom toto vyšetrenie v miestne bydliska bez toho, aby museli na 
takéto vyšetrenia cestovať. V nájomnej zmluve na prenájom bude jednou z povinností 
nájomcu poskytovať vyšetrenie na tomto prístroji pre občanov s trvalým pobytom v meste 
Nemšová bezodplatne. Zakúpenie sonografu ako aj jeho využívanie bude prínosom pre 
všetkých obyvateľov mesta. Celá záležitosť ohľadom kúpy sonografu bola prerokovaná na 
pracovnej porade poslancov 07.12.2016.  

                                      
V Nemšovej dňa 07.02.2017                                                        
        JUDr. Tatiana Hamarová 


