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Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu
Žiadosť Martina Majtána trvale bytom Leopoldov, J. Murgaša 17 o prenájom nebytových priestorov
pre neformálnu skupinu Zdravší Leopoldov
Pán Majtán má záujem o prenajatie priestorov klubovne v 60 bytovej jednotke na 1. Mája
v Leopoldove, ktoré by využívala neformálna skupina Zdravší Leopoldov na svoju činnosť. Tá sa
zameriava aj na spoluúčasť pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí mesta Leopoldov.
Cieľom tejto skupiny je poskytnúť občanom mesta alternatívny a neutrálny priestor pre klubovú
a ďalšiu činnosť v prospech obyvateľov mesta. Ine o nezárobkovú verejnoprospešnú činnosť, oddych
pri iných činnostiach (čítaní kníh, počúvaní hudby..). Skupina tvorí vlastné podujatia v meste
a pomáha pri odstraňovaní nelegálnych skládok odpadu a upratovaní v meste.

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:
Zámer prenechať do nájmu majetok mesta (nebytový priestor v 60 bytovej jednotke na ul. 1. Mája
v Leopoldove) z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Martinovi Majtánovi schválilo Mestské
zastupiteľstvo v Leopoldove dňa 7.11.2016 uznesením č. C/21/2016/6. Zámer prenechať do nájmu
majetok mesta bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa
25.11.2016, čo je podmienkou schválenia nájmu v zmysle § 9a od. (8) písm. e) a § 9a ods. (9) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Zhrnutie a odporúčania:
Odporúčame schváliť prenájom nebytových priestorov p. Martinovi Majtánovi, trvale bytom
Leopoldov, J. Murgaša 17 ako zástupcovi neformálnej skupiny Zdravší Leopoldov.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove schvaľuje prenájom nebytových priestorov - klubovňa v 60
bytovej jednotke na ul. 1. Mája v Leopoldove p. Martinovi Majtánovi, trvale bytom Leopoldov, J.
Murgaša 17 ako zástupcovi neformálnej skupiny Zdravší Leopoldov, a to na 1 rok s možnosťou
ďalšieho predĺženia za sumu 1 €/mesiac.

MESTO LEOPOLDOV
Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, PSČ 920 41

V zmysle § 9a ods. (9) písm. c)
Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov
MESTO LEOPOLDOV
zverej ňuj e
zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne dňa 12. 12. 2016 trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov
Prenajatie nebytových priestorov v 60 bytovke na ul. 1. Mája v Leopoldove žiadateľovi Martinovi
Majtánovi, trvale bytom Leopoldov, J. Murgaša 17 ako zástupcovi neformálnej skupiny Zdravší
Leopoldov.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Nebytové priestory v 60 bytovom dome na ul. 1. Mája sú
majetkom mesta, ktorý mesto momentálne nevyužíva. V nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. h) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení mesto vytvára podmienky na zabezpečovanie kultúry a záujmovej
umeleckej činnosti. Neformálna skupina Zdravší Leopoldov je organizácia mladých ľudí, ktorí
pomáhajú pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí mesta, poskytujú verejnoprospešnú
činnosť pre Mesto Leopoldov. Skupina poskytuje alternatívny a neutrálny priestor pre klubovú
a ďalšiu činnosť v prospech obyvateľov mesta.

Zámer prenechania do nájmu na 1 rok za sumu 1 €/mesiac bude predložený na prerokovanie
Mestskému zastupiteľstvu dňa 12. 12. 2016.
Uvedená cena bola stanovená v nadväznosti na § 9a ods. (9) písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 13 ods. (3) a ods. (6) písm. c) Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a majetkom štátu, ktorý mesto užíva, ktoré schválilo
Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove dňa 22. 06. 2012 nariadením č. N/15/2012/1.
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