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Návrh uznesenia
Dôvodovú správu

Počet výtlačkov :
Rozdeľovník :

19
členovia MsZ - 13 x
primátor mesta
prednostka MsÚ
MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, živ. 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 11.2016. stanovisko predloží predseda
b) v Komisii finančnej a správy majetku mesta .11.2016 stanovisko predloží predseda
c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej dňa 02.11.2016
___________________________________________________________________________
Návrh

na

uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej
na základe prerokovaného materiálu
A/ schvaľuje
1) Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor č. 9-5 na prízemí budovy
zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 188 na C KN parcele č. 233/5 na ulici
Odbojárov 8 v Nemšovej, zapísané na liste vlastníctva č. 3947 pre katastrálne územie
Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín so spoločnosťou SECRETEX s.r.o, Moldavská
cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 44799454 víťazom verejnej obchodnej súťaže, ktorého
odporučila komisia v rámci vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže na Prenájom nehnuteľnosti
– verejná lekáreň v Nemšovej.

V Nemšovej dňa 09.11.2016

Dôvodová správa
K bodu:

Schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže:
„Prenájom nehnuteľnosti – verejná lekáreň v Nemšovej“

V zmysle článku 8 bod 4.5 všeobecne záväzného nariadenia mesta Nemšová č. 4/2012
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nemšová sa predkladá návrh na schválenie
uzatvorenia nájomnej zmluvy so spoločnosťou SECRETEX s.r.o, Moldavská cesta 8/A, 040 11
Košice, IČO: 44799454 na prenájom nebytového priestoru č. 9-5 na prízemí budovy
zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 188 na C KN parcele č. 233/5 na ulici Odbojárov
8 v Nemšovej, zapísané na liste vlastníctva č. 3947 pre katastrálne územie Nemšová, obec
Nemšová, okres Trenčín.
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 202 zo dňa 28.09.2016 bol schválený prenájom
týchto nebytových priestorov formou obchodnej verejnej súťaže. Vyhodnotenie verejnej
obchodnej súťaže uskutočnila 3-členná komisia menovaná primátorom dňa 26.10.2016.
Dňa 19.10.2016 bol predložený 1 návrh od spoločnosti SECRETEX s.r.o, Moldavská
cesta 8/A, 040 11 Košice, ktorý bol doručený v stanovenej lehote v neporušenej obálke
a obsahoval všetky náležitosti v zverejnených podmienkach. Požadovaná minimálna cenová
ponuka bola 195 €/m2/rok, spoločnosť ponúkla 222 €/m2/rok za splnenia všetkých ostatných
podmienok.
Na základe zverejnených podmienok súťaže členovia komisie navrhli uzatvoriť nájomnú
zmluvu so spoločnosťou SECRETEX s.r.o. Zároveň komisia požiadala predložiť víťazný návrh
na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

V Nemšovej dňa 26.10.2016
JUDr. Tatiana Hamarová

