Mesto Nemšová
Mestský úrad, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
________________________________________________________________
V súlade s § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mesto Nemšová
zverejňuje

ZÁMER
prenajať majetok 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 prenajať budovu so súpisným číslom 715 na pozemku, C KN parcele
č. 119, (časť budovy „kultúrneho strediska v Ľuborči“- tri miestnosti na prvom poschodí a časť
povalových priestorov), budova zapísaná na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Ľuborča,
obec Nemšová, okres Trenčín vo výlučnom vlastníctve mesta Nemšová,
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa – občianskemu združeniu 117. zbor sv.
Františka z Assisi, Horné Srnie – Nemšová, IČO:00598721/117 so sídlom: Čerňavská 155/18,
91442 Horné Srnie
za podmienok
• Výška nájomného: 1 €/rok
• Prenájom na dobu určitú – 5 rokov
• Účel nájmu: priestory slúžia skautom za účelom stretávania a ako skladové priestory
Zdôvodnenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
Slovenský skauting patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie výchovné organizácie pre deti a mládež
na Slovensku. Skauting zaujal množstvo detí, mládeže i dospelých aj v Nemšovej, kde pôsobí okolo
40 členov zboru. Skauti okrem vlastných aktivít aktívne spolupracujú s verejnosťou – zúčastňujú sa
akcie sv. Hubert, kde zabezpečujú zaujímavý program pre deti, roznášajú Betlehemské svetlo,
zapájajú sa do Ligy proti rakovine, organizujú skautský ples pre širokú verejnosť a mnohé ďalšie.
V uvedených priestoroch majú skauti zriadenú klubovňu a skladové priestory a tieto priestory sú
pre ich činnosť veľmi potrebné. Mesto Nemšová dlhodobo podporuje činnosť tejto mládežníckej
organizácie a z tohto dôvodu má zámer opäť prenajať tieto priestory 117. Zboru sv. Františka
z Assisi.
V Nemšovej dňa 05.04.2016

Ing. František Bagin
primátor mesta Nemšová

Dátum zverejnenia:06.04.2016
Dátum ukončenia:27.04.2016

