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Mesto Nemšová 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA  25.02.2021 

 
K bodu:  Žiadosť o odpustenie platby nájomného za december 2020 za prenájom nebytového 

priestoru nájomcu  Janka Švítelová Pohostinstvo Gabriš v Trenčianskej Závade  

                                   

Spracoval:  Ing. Júlia Barbuščák  

Schválil:   Ing. Rudolf  Kúkel, PhD. 

    

Predkladá:  Ing. Júlia Barbuščák 

Materiál obsahuje: Návrh uznesenia 

Dôvodovú správu 

Počet výtlačkov:  20 

Rozdeľovník:  členovia MsZ - 13x 

primátor mesta 

prednosta MsÚ 

                            MsÚ – hlavná kontrolórka  

                            VPS-   vedúci VPS, m.p.o. 

                            MsÚ – oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry 

                            MsÚ – oddelenie finančné a správy majetku mesta 

                            MsÚ – oddelenie výstavby    

 

 

Prerokované :    

 v  Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa     .02.2021 - stanovisko predloží predseda 

____________________________________________________________________________ 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

 schvaľuje  

 

žiadosť o odpustenie platby nájomného na mesiac december 2020 za prenájom nebytového priestoru nájomcu 

Janka Švítelová Pohostinstvo Gabriš v Trenčianskej Závade.    

 

 

 

 Schválenie uznesenia :  

Uznesenie  sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov 
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Dôvodová správa 

 

K bodu:   Žiadosť o odpustenie platby nájomného za december 2020 za prenájom nebytového priestoru 

nájomcu  Janka Švítelová Pohostinstvo Gabriš v Trenčianskej Závade  

 

Zmluva o nájme č. 02/02/2015 bola uzatvorená dňa 01.03.2015 medzi prenajímateľom Mesto Nemšová 

a nájomcom Janka Švítelová Pohostinstvo Gabriš IČO: 47908211. Zmluva bola upravená Dodatkom č.1 dňa 

01.02.2017, podľa ktorého je nájomca povinný okrem nájomného uhrádzať aj cenu služieb spojenú s nájmom 

predmetného nebytového priestoru (elektrika, voda). 

Podľa oznámenia o úprave nájomného  zo dňa 20.01.2020  bolo predmetné nájomné stanovené na sumu 64 € za  

mesiac. 

Keďže v súvislosti s pandémiou  COVID 19 a vládou prijatými protiepidemiologickými opatreniami pretrvával 

v mesiaci december 2020  zákaz otvorenia maloobchodných prevádzok a služieb, Pohostinstvo Gabriš zostalo 

zatvorené. Nájomca pani Janka Švítelová požiadala o odpustenie nájomného  za mesiac december 2020, keďže 

neevidovala žiadne tržby z podnikateľskej činnosti vykonávanej v prenajatom priestore.  

 

 

 

 

 

V Nemšovej dňa 08.02.2021                                                  Ing. Júlia Barbuščák 

 

 

 

 

 


