
1 
 

Mesto Nemšová                      6.3                                                                                                                             
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA 21.05.2020 
 
K bodu:         Predĺženie výpožičky – OZ Peregrín   
 
Spracoval:  JUDr. Tatiana Hamarová  
Schválil:  Ing. Rudolf  Kúkel, PhD. 
   Ing. Jarmila Savková 
Predkladá:  JUDr. Tatiana Hamarová 
Materiál obsahuje: Návrh uznesenia 

Dôvodovú správu s prílohami  
 
Počet výtlačkov: 19 
Rozdeľovník:            členovia MsZ  - 13 x 
                                    primátor mesta 
                              prednosta 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. 
Prerokované :    

a)  v Komisii životného prostredia a výstavby dňa   .05.2020 - stanovisko predloží predseda  

b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta  13 .05.2020 - 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 
 
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 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 
 
V Nemšovej dňa 21.05.2020 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
K bodu :  Predĺženie  výpožičky – OZ Peregrín   
 
 V roku 2017 požiadalo PEREGRÍN, Občianske združenie na pomoc onkologickým 
pacientom so sídlom v Nemšovej mesto Nemšová o poskytnutie vhodných priestorov z dôvodu, 
že začali prevádzkovať Požičovňu zdravotných pomôcok, ktoré si pacienti nemôžu/nevedia 
zadovážiť sami. Vybavenie novovznikajúcej požičovne zabezpečili z vlastných zdrojov aj zo 
získaných financií.    

 V tejto súvislosti Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej uznesením č. 292 zo dňa 26. júna 
2017 schválilo výpožičku nebytového priestoru – miestnosti o výmere 15,30 m2 nachádzajúcej 
sa na prízemí v budove mestského múzea pre činnosť OZ Peregrín a za účelom uskladnenia 
zdravotníckych pomôcok na dobu určitú – 3 roky. Na základe uznesenia mestského 
zastupiteľstva bola dňa 12. júla 2017 uzavretá zmluva o výpožičke zverejnená pod č. 89/2017. 
Zmluva o výpožičke bola uzavretá na dobu určitú a to na 3 roky odo dňa zverejnenia tejto 
zmluvy (zmluva bola zverejnená dňa 12. júla 2017).  

 Dňa 11. marca 2020 bola na mestský úrad doručená žiadosť OZ Peregrín o predĺženie 
výpožičky tohto nebytového priestoru, ktorý občianske združenie využíva ako sklad požičovne 
zdravotníckych pomôcok.  

 Ako je uvedené v žiadosti, za tri roky fungovania požičovne, ktoré je založené na 
dobrovoľníckej práci, poskytli potrebné služby viac než stovke klientov. Keďže pre ďalšie 
fungovanie požičovne zdravotných pomôcok je nevyhnutná výpožička tohto priestoru, 
požiadali o jeho predĺženie.  

 Z ustanovenia § 659 Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje zmluvu o výpožičke je 
zrejmé, že pri zmluve o výpožičke požičiavateľ prenecháva vec vypožičiavateľovi na dočasné 
bezplatné užívanie. 

 
 
 V Nemšovej dňa 05.05.2020 
 
 
         JUDr. Tatiana Hamarová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


