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Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu
schvaľuje
zámer prenajať nebytové priestory, ktoré pozostávajú z 5 miestností, kuchynky, WC
a chodby o výmere 225, 42 m2 a nachádzajú sa na prízemí budovy pre obchod a služby
so súpisným číslom 111 na pozemku, C KN parcele č. 830/7 na Mierovom námestí
v Nemšovej, budova zapísaná na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová,
podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojení s článkom 10 bod 4 písm. c) VZN mesta Nemšová č. 04/2012 –
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nemšová ako dôvod hodný
osobitného zreteľa spoločnosti RozmaTech spol. s r.o., sídlo: Za Kostolom 763/3,
91442 Horné Srnie za podmienok: nájomné: 40 €/m2/rok, nájomná zmluva na dobu
neurčitú, účel nájmu: predajňa priemyselného (rozličného) tovaru
Zdôvodnenie prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa:
V nebytových priestoroch, ktoré sa nachádzajú v budove na Mierovom námestí sa
v súčasnosti nachádza predajňa priemyselného tovaru Rozmatech, ktorá poskytuje
služby nielen obyvateľom mesta Nemšová. Spoločnosť Rozmatech spol. s r.o. nemala
uzavretú nájomnú zmluvu priamo s mestom, ale priestory užívala na základe
podnájomnej zmluvy s PD Vlára, ktorá bola nájomcom v zmysle nájomnej zmluvy.
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Z dôvodu doriešenia vzťahov medzi mestom a užívateľom nebytových priestorov mesto
vypovedalo nájomnú zmluvu s PD Vlára a formou osobitného zreteľa prenajíma tieto
priestory spoločnosti Rozmatech spol. s r.o., ktorá ich dlhodobo užíva.
Uznesenie sa schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvodová správa
K bodu: Zámer prenajať nebytové priestory v budove so súpisným číslom 111 na

Mierovom námestí v Nemšovej – RozmaTech, s.r.o.
Mesto Nemšová je výlučným vlastníkom budovy so súpisným číslom 111 na pozemku,
C KN parcele č. 830/7 v katastrálnom území Nemšová, ktorá sa nachádza na Mierovom námestí.
V súčasnosti sa v budove nachádza predajňa Rozmatech (na základe podnájomnej zmluvy s PD Vlára
má nebytové priestory v podnájme spoločnosť RozmaTech, s.r.o.) a z bočnej strany má predajňu PD
Vlára, ktoré tam predáva svoje výrobky. Mesto Nemšová nemá uzavretú nájomnú zmluvu priamo so
spoločnosťou RozmaTech s.r.o., ktorá tieto priestory užívala na základe podnájomnej zmluvy s PD
Vlára, s ktorou malo mesto uzavretú nájomnú zmluvu. Nájomná zmluva s PD Vlára skončí platnosť
31.12.2021, a preto bol na mestské zastupiteľstvo v októbri 2021 predložený materiál, ktorým mala
byť schválená verejná obchodná súťaž na priestory, v ktorých má spoločnosť RozmaTech s.r.o svoju
prevádzku. Na Mestskom zastupiteľstve schválili poslanci zmenu programu, tento bod bol stiahnutý
z rokovania s tým, že na mestské zastupiteľstvo v novembri 2021 bude pripravený materiál na
prenájom týchto nebytových priestorov spoločnosti RozmaTech s.r.o. podľa § 9a ods. 9 písm. c) ako
prípad hodný osobitného zreteľa. Ide o nebytové priestory, ktoré pozostávajú z 5 miestností,
kuchynky, WC a chodby o výmere 225, 42 m2 a nachádzajú sa na prízemí budovy. Prenajímaná časť
priestoru vyplýva z technického nákresu, ktorý tvorí prílohu materiálu a bude tvoriť aj prílohu
nájomnej zmluvy. Nájomné je navrhnuté 40 €/m 2/rok podľa VZN č. 4/2012 - Zásady nakladania
s majetkom mesta Nemšová a v uznesení je navrhnutý prenájom na dobu neurčitú.
Tento spôsob prenájmu sa schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Na tomto zastupiteľstve sa
schvaľuje zámer prenájmu, zámer musí byť odôvodnený a nájomná zmluva sa bude uzatvárať, až keď
sa na ďalšom zastupiteľstve schváli samotný prenájom.
V Nemšovej dňa 02.11. 2021

JUDr. Tatiana Hamarová
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