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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA  26.06.2016 

 
K bodu :                    Schválenie výpožičky – OZ Peregrín   
                                
Spracoval :                 JUDr. Tatiana Hamarová  
Schválil:                     Ján Gabriš – zástupca primátora       
Predkladá :                Ján Gabriš – zástupca primátora 
Materiál obsahuje :    Návrh uznesenia 
                                     Dôvodovú správu s prílohami  
Počet výtlačkov :        19 
Rozdeľovník :             členovia MsZ  - 13 x 
                                     primátor mesta 
                                     prednostka MsÚ 
                                     MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 
                                     MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku                                      

                         MsÚ - hlavný kontrolór 
               vedúci VPS. m. p. o. 
 
DÔVODOVÁ SPRÁVA: 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. OZ PEREGRÍN uskutočnilo množstvo zaujímavých podujatí - 
väčšinu v spolupráci s Mestom Nemšová. Patrili medzi ne odborné prednášky a besedy, výlety, tvorivé 
dielne, organizovanie zájazdov, výroba darčekových predmetov, predajné výstavy výtvarných diel 
z tvorivých dielní, podujatia pre deti zo sociálne slabých rodín, humanitné aktivity a ďalšie.  
      PEREGRÍN, občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom so sídlom v Nemšovej, začína 
v tomto roku prevádzkovať Požičovňu zdravotných pomôcok, ktoré si pacienti nemôžu/nevedia 
zadovážiť sami. Z  vlastných zdrojov  a  z financií získaných od Nadácie Tatrabanky 
zabezpečilo vybavenie novovznikajúcej požičovne, ktoré bude priebežne dopĺňané. OZ PEREGRÍN 
chce túto sociálnu službu poskytovať svojim členom i širšej verejnosti a tak napomôcť zmierneniu 
fyzických znevýhodnení a prispieť k zlepšeniu kvality života chorých. Z dôvodu, že sa chcú 
zaregistrovať v registri ako terénna forma poskytovania soc. služieb požičovne zdravotn. pomôcok, 
požiadali mesto o poskytnutie vhodných priestorov. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 výpožičku nebytového priestoru – miestnosti o výmere 15,30 m2 nachádzajúcej 
sa na prízemí pri vchode po pravej strane v budove mestského múzea nachádzajúceho sa na 
pozemku, C KN parcele  č. 825/7 v katastrálnom území Nemšová 
 

1. pre činnosť OZ Peregrín, IČO 42149941, Mlynská 1424, Nemšová  
 

2. pre OZ Peregrín  IČO 42149941, Mlynská 1424, Nemšová za účelom uskladnenia 
zdravotníckych pomôcok  
 
V Nemšovej dňa 26.06.2017 


