
 

Zverejnenie zámeru mesta 

prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a  článku 8 bod 1 písmena c) Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesto Nové Mesto nad Váhom v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a článku 8 bod 1 písmena c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové 

Mesto nad Váhom zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve mesta z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a to 

priestory nachádzajúce sa na Ul. M. R. Štefánika 811/1 ( Dom služieb) v Novom Meste nad Váhom, 

miestnosť na II. poschodí o výmere 17,33 m² a podiel na spoločných priestoroch Trnavskej 

arcidiecéznej charite, Hlavná 43, 917 01 Trnava, zastúpenej riaditeľom Ing. Miroslavom Dzurechom  na 

vytvorenie Sociálnej poradne pre poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, ako 

samostatnej odbornej činnosti, za symbolickú cenu podnájmu 1€/rok na dobu jedného roka s tým, že 

Trnavská arcidiecézna charita v Trnave si bude hradiť všetky náklady za energie a bude si zabezpečovať 

údržbu prenajatých nebytových priestorov na vlastné náklady počas doby podnájmu.  

 

Odôvodnenie: 

Na základe vnímania potrieb ľudí, ktorí vyhľadávajú pomoc Farskej charity a informácií od 

dobrovoľníkov pôsobiacich v Novom Meste nad Váhom, vznikla potreba vytvorenia priestoru, ktorý 

bude slúžiť ako miesto, kde bude poskytnutá odborná pomoc s kvalifikovaným personálom v podobe 

špecializovaného sociálneho poradenstva a efektívne doplní systém pomoci pre ľudí v núdzi, osoby 

a rodiny v nepriaznivej situácii v Novom Meste nad Váhom. 

Trnavská arcidiecézna charita poskytuje špecializované sociálne poradenstvo na základe akreditácie 

udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Trnave a v Piešťanoch od roku  2017. 

Svojou charitatívnu činnosť  chcú začať realizovať na jeseň 2021. 

Tieto služby sú poskytované na vykonávanie charitatívnej a sociálnej, teda neziskovej činnosti. 

Zámer prenajať majetok  týmto  spôsobom sa zverejňuje na dobu 15 dní pred  schvaľovaním podnájmu 

Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.            

 

Schválenie podnájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského 

zastupiteľstva dňa 29.06.2021.  
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