Mesto Snina - primátor
Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

K bodu:

Na rokovanie dňa: 28.
Číslo poradia:

11. 2011

Potvrdenie uznesení MsZ týkajúcich sa výnimiek zo sadzieb nájomného
podľa VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za
tento prenájom

Predkladá:
Ing. Štefan Milovčík
primátor

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
a) r u š í
uznesenie MsZ č. 789/2010 zo dňa
24. 06. 2010 s účinnosťou od 01. 12. 2011
b) s c h v a ľ u j e
prenájom
nebytových
priestorov
v priestoroch ZŠ Budovateľskej v Snine
pre MUDr. Alžbetu Adamkovičovú za
nájomné vo výške 1,- €/mesiac
s platnosťou od 01. 12. 2011 do 31. 12.
2016
na
činnosť
stomatologickej
ambulancie,
c) s c h v a ľ u j e
prenájom
nebytových
priestorov
v priestoroch ZŠ Budovateľskej v Snine
pre PaedDr. Janu Mihókovú za nájomné
vo výške 1,- €/mesiac s platnosťou od
01. 12. 2011 do 31. 12. 2016 na činnosť
špeciálnopedagogického poradenstva.

Spracovali:
Ing. Jana Rosičová
prednosta mestského úradu
JUDr. Ján Paľovčík
vedúci oddelenia právneho,
správy majetku a služieb
Snina 18. 11. 2011

Dôvodová správa

Uznesením MsZ č. 110/2011 zo dňa 27. 09. 2011 bolo schválené Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Snina, s účinnosťou od 12. 10. 2011. Podľa ustanovenia § 12 ods. 6 vyššie citovaného VZN,
o nájme rozhoduje primátor, pokiaľ je cena nájmu (sadzba za prenájom) v súlade s VZN č.
109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Snina a o určení sadzieb za tento prenájom, v ostatných prípadoch rozhoduje mestské
zastupiteľstvo. V danom prípade ide o výnimku, o ktorej musí rozhodnúť MsZ. Z uvedených
dôvodov je predložený tento návrh uznesenia. V prípade, že nebude schválená výnimka,
nájom trvá, avšak budú platiť sadzby podľa VZN č. 109/2011.

Snina 18. 11. 2011
Vypracoval: JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb

Príloha: kópia uznesenia MsZ č. 789/2010

