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Dôvod predloženia 

 

 

Prenájom nebytového priestoru  

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

nebytové priestory v objekte č. 125/2 na Nám. SNP v Novákoch, k.ú. Nováky, parc. č. 16, pre 

Materské centrum Nováčik, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 

zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu  zabezpečenia prevádzky pre občianske združenie Materské 

centrum Nováčik, za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020  

- prenajímaná plocha 96 m2 

- cena nájmu 1,00 € ročne, nájomné je splatné do 30. 06. daného roka 

 

 

Dôvodová správa: 

Materské centrum Nováčik v Novákoch existuje od 13. 04. 2007 a je to dobrovoľné, 

spoločenské a záujmové občianske združenie, ktoré združuje rodiny s malými deťmi, matky na 

materskej a rodičovskej dovolenke, budúce matky, oteckov a ich rodinných príslušníkov,  s 

cieľom pomáhať znevýhodnenej skupine obyvateľstva vytvoriť prirodzené prostredie  pre deti 

od najútlejšieho veku, pomôcť deťom začleniť sa do svojej sociálnej skupiny, naučiť sa 

reagovať na skupiny, nabrať odvahu a zvýšiť sebadôveru, rozvíjať pohybové schopnosti, 

fantáziu, tvorivé myslenie.  Taktiež materské centrum ponúka matkám vzdelávací program 

formou prednášok a kurzov z oblasti výchovy, výživy, medicíny, psychológie. Pomáha ženám 

ľahšie sa zapojiť do pracovného procesu po dlhej prestávke. Materské centrum Nováčik dostalo 

výpoveď z bývalých priestorov v januári 2018, od 1.7.2018 im bol poskytnutý priestor 

v objekte č. 125/2 za symbolické nájomné. 

Mesto Nováky má záujem pokračovať v nájme nebytových priestorov v zmysle ustanovenia § 

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa – prenájom nebytového priestoru Materskému centru 

Nováčik z dôvodu, že ide o záujmovú organizáciu. 


