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Návrh na uznesenie:
Na osobitnej prílohe

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 19.11.2013 podľa § 9a ods.
9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
s ch v a ľ u j e
prenájom nehnuteľnosti – nebytového priestoru o celkovej výmere 56,90 m2, nachádzajúceho sa
v objekte KS Juh na Ul. Kyjevská č. 3183 v Trenčíne, pre Občianske združenie Džamál, Trenčín, za
účelom jeho využívania na vzdelávacie, športové aktivity a osvetovú činnosť pre deti a dospelých, na
dobu neurčitú, s účinnosťou od 01.01.2014, v súlade s § 47a ods. 2/ Občianskeho zákonníka, za cenu
nájmu 19,91 €/m2 ročne
Celková cena nájmu predstavuje ročne ................................................................................ 1132,88 €
Stanovisko komisie kultúry
a cestovného ruchu
Stanovisko FMK
Stanovisko VMČ Juh
Stanovisko MsR
Dopad na rozpočet
Návrh je v súlade s PHSR

: odporúča zo dňa 14.10.2013
: odporúča zo dňa 27.08.2013
: odporúča zo dňa 02.09.2013
: vyjadrí sa na zasadnutí MsZ
: príjem

O d ô v o d n e n i e:
Občianske združenie požiadalo o prenájom nebytového priestoru v kultúrnom stredisku Juh na Ul.
Kyjevská č. 3183 v Trenčíne, za účelom jeho využívania na vzdelávacie, športové a osvetové aktivity
pre deti a dospelých.
Prenájom nebytového priestoru je v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
realizovaný ako priamy prenájom - zámer Mesta Trenčín prenajať predmetný nebytový priestor bol
zverejnený na úradnej tabuli, internetovej stránke obce a v regionálnej tlači.
Na základe uvedeného Mestský úrad v Trenčíne navrhuje schváliť uznesenie tak ako je uvedené
v návrhu.

