
 
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/1346/2020              
 

 
Mesto Nemšová 

zverejňuje 
 

ZÁMER  
výpožičky majetku 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 zámer dať do výpožičky majetok mesta Nemšová - nebytový 
priestor – miestnosť o výmere 15,30 m2 nachádzajúci sa na prízemí pri vchode po pravej 
strane v budove mestského múzea postaveného na pozemku, C KN parcele  č. 825/7 
v katastrálnom území Nemšová podľa § 9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa  

1. pre činnosť OZ Peregrín, IČO 42149941, Mlynská 373/10, Nemšová  
2. pre OZ Peregrín  IČO 42149941, Mlynská 373/10, Nemšová za účelom uskladnenia 

zdravotníckych pomôcok na dobu určitú – 3 roky odo dňa zverejnenia zmluvy 
 

     Zdôvodnenie prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa: 
Peregrín, Občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám pôsobí v meste 

Nemšová od októbra 2010. Jeho hlavnou náplňou je pomoc a psychická podpora pri prekonávaní 

spoločenských, rodinných a psychických problémov pri vzniku ochorenia, počas liečby a pri návrate 

do bežných životných podmienok ale aj pomoc a podpora rodinným príslušníkom onkologických 

pacientov. Toto združenie od roku 2017 prevádzkuje Požičovňu zdravotných pomôcok a za účelom 

uskladnenia zdravotníckych pomôcok bola v roku 2017 mestským zastupiteľstvom schválená na 3 roky 

výpožička nebytového priestoru v budove mestského múzea. Občianske združenie požiadalo 

o predĺženie tejto doby. Uvedená činnosť je založená na dobrovoľníckej práci a poskytli potrebné 

služby viac než stovke klientov.  

 
 Zámer vypožičať tento nebytový priestor podľa ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) 
zákona  č. 138/1991 Zb. ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Nemšovej č. 171 zo dňa 21.05.2020. 
  

V Nemšovej dňa 05.06.2020 
 
 

     JUDr. Miloš Mojto 
      primátor mesta Nemšová 

 
 
 
Zverejnené na úradnej tabuli a na www.nemsova.sk od 09.06.2020 do 25.06.2020 
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