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

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

v Trenčíne dňa 23.09.2020

Návrh
na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 9 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. pre IVM s.r.o., Trenčín

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

Spracoval:
Ing. Vladimír Šumichrast
odd. správy majetku

Vypracované dňa 09.09.2020

Návrh na uznesenie:
na osobitnej prílohe

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 23.09.2020 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 výmere 1,3 m², nachádzajúceho sa na I.
nadzemnom podlaží v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na ul Považská 34 pre IVM s.r.o., I.
Olbrachta 7585/34, Trenčín, IČO: 52 943 666 za účelom umiestnenia samoobslužného automatu na
výrobu hranolkov na dobu neurčitú od 1.10.2020 s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni v ktorom
bude zmluva zverejnená c súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
Nájomca je povinný uhradiť za prenájom nebytového priestoru sumu vo výške 120,- €/rok a zálohovo
náklady za elektrickú energiu vo výške 150,- €/mesiac.
Odôvodnenie:
Organizácia v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. vyhlásila zámer
prenajať nebytový priestor, nachádzajúci sa na I. nadzemnom podlaží v objekte Zimného štadióna
Pavla Demitru. Na vyhlásený zámer bola doručená jedna ponuka. Komisia na vyhodnotenie došlých
ponúk, menovaná riaditeľom organizácie, odporučila prenajať nebytový priestor žiadateľovi, nakoľko
splnil požadované podmienky vyhláseného výberového konania.
Stanovisko FMK:
Stanovisko VMČ Sever:
Dopad na rozpočet:

odporúča zo dňa 03.09.2020
odporúča zo dňa 03.09.2020
príjem

Návrh je v súlade s Programom 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.

