Mesto Sečovce
Bod č 9. : Návrh na prenájom – SRTG
Predkladateľ: Marcela Brozová – správa majetku
Spracovateľ: Ing. Viera Wawreková – organizačný odbor
Na zastupiteľstvo dňa: 4.4.2019
Prerokované na komisii: výstavby, finančnej
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
UZNESENIE
zo IV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
zo dňa 4.4.2019
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
ustanoveniami § 9a , odst. 9 , písmena c , Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, vychádzajúc z § 12 Štatútu mesta Sečovce a VZN 5/2015
a uznesenia MsZ č. 90/2016.

A/ schvaľuje
prenájom majetku Mesta Sečovce spôsobom hodného osobitného zreteľa postupom podľa
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, 3/5-inovou väčšinou zo všetkých poslancov
a) pozemok o výmere 2845 m 2 je vo vlastníctve mesta Sečovce, nachádzajúci sa pri
Základnej škole na ul. Komenského v meste Sečovce na parcele č. 3399, druh pozemku záhrada, KÚ Sečovce, vedeného na LV č.4325 Okresným úradom - Katastrálnym odborom
v Trebišove.
b) osobitný zreteľ je účel nájmu - predmetný pozemok sa prenajíma za účelom zriadenia
tréningového centra, ktoré bude slúžiť športovcom, ktorí reprezentujú naše mesto
a všetkým, ktorí majú záujem o tento druh športu.
c)

za cenu 1,00 € / ročný nájom

d) pre nájomcu SRTG Sečovce, SNP 864, 078 01 Sečovce , IČO: 50417274
e) na dobu do 30.6.2023

B/ poveruje
Primátora Mesta Sečovce MVDr. Jozefa Gamráta vykonať právne kroky na prenájom
majetku v zmysle schvaľovacej časti uznesenia do prenájmu pre nájomcu SRTG
Sečovce, SNP 864, 078 01 Sečovce , IČO: 50417274

Dôvodová správa:
Mesto Sečovce je vlastníkom hore uvedeného majetku, nachádzajúceho sa na daných parcelách.
Jedná sa o pozemok o výmere 2845 m 2 .Základná škola na ul. Komenského 707/4 v Sečovciach
ako správca majetku súhlasí s prenájom pozemku, pre SRTG Sečovce na prevádzkovanie
športového tréningového centra. Zámer osobitného zreteľa bol zverejnený 26.2.2019.

