Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

v Trenčíne dňa 20.11.2019

Návrh
na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre AS Trenčín, a.s., IČO: 36 329 509

Predkladá:
Ing. Roman Jaroš
riaditeľ MHSL, m.r.o., Trenčín

Spracoval:
Ing. Vladimír Šumichrast
odd. správy majetku

Vypracované dňa 11.11.2019

Návrh na uznesenie:
na osobitnej prílohe

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí, konanom dňa 20.11.2019
s ch v a ľ u j e
1) v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v spojení
s článkom III. ods. 5 písm. ab) bod 4. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Trenčín, spôsob prenechania nehnuteľného majetku - nebytových priestorov
vo
vlastníctve mesta Trenčín a v správe Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín
na III. NP v objekte krytej plavárne na ul. Mládežnícka 4 v Trenčíne, k.ú. Trenčín, na pozemku
C-KN par.č. 1627/271, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 564 m², zapísaný na LV č. 1
ako vlastník Mesto Trenčín do nájmu pre: AS Trenčín, a.s., IČO: 36 329 509 s plochou
339,70 m² ako posilňovňa a kancelárske priestory na dobu určitú od 01.01.2020 do
31.12.2020. Nájomca je povinný uhradiť za prenájom nebytových priestorov a energie sumu
vo výške 1,- € za celé obdobie trvania tejto zmluvy
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Odôvodnenie:
Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa horeuvedeného návrhu, nakoľko ide o uzatvorenie
zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové priestory.
2) v zmysle § 9a ods. 9 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. prenájom
nehnuteľného majetku - nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe
Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín na III. NP v objekte krytej plavárne na
ul. Mládežnícka 4 v Trenčíne, k.ú. Trenčín, na pozemku C-KN par.č. 1627/271, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2 564 m², zapísaný na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín pre: AS
Trenčín, a.s., IČO: 36 329 509 s plochou 339,70 m² ako posilňovňa a kancelárske priestory
na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2020. Nájomca je povinný uhradiť za prenájom
nebytových priestorov a energie sumu vo výške 1,- € za celé obdobie trvania tejto zmluvy.
Odôvodnenie:
Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa horeuvedeného návrhu, nakoľko ide o uzatvorenie
zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové priestory.

Stanovisko FMK:
Stanovisko VMČ Sever:
Dopad na rozpočet:

odporúča zo dňa 30.10.2019
vyjadrí sa na zasadnutí
príjem

Uvedený návrh je v súlade s Plánom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín
na roky 2016-2022 s výhľadom do roku 2040.
Na základe uvedeného Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín navrhuje schváliť
uznesenie tak, ako je uvedené v návrhu.

