Správa športových zariadení Levice v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení zmien
a doplnkov, §9a, ods. 9 písmeno c) a Smernice o prenajímaní nebytových priestorov
v majetku mesta, ktorá tvorí prílohu c. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta
Levice, zverejňuje

Zámer Správy športových zariadení Levice č. 3/2019
prenechať majetok mesta - neb)d;ový priestor - do nájmu
ide o: ostatné plochy - časť chodby na 1. poschodí o výmere 11,00 m^; t. j. časť nehnuteľnosti
zapísanej na LV č. 1 ako stavba „Krytá plaváreň" so súpisným číslom 3918, orientačným číslom 5,
na pare. KNC č. 13253/3 v objekte Krytá plaváreň, k. ú. Levice, Turecký rad 5

pre: Mgr. Tibor Lacko - AQUASPORT, Nová ul. 6000/5,934 01 Levice, IČO 35 348 445,
2 dôvodu: hodného osobitného zreteľa, o ktorom bude rozhodovať Mestské zastupiteľstvo
v Leviciach 3/5 väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí MsZ dňa 26.9.2019 - vytvorenie
kancelárie a prezliekame pre plaveckú školu, ktorá už niekoľko rokov využíva bazény na kurzy
plávania.

Zmluva o nájme nebytových priestorov, v prípade schválenia, bude uzatvorená na dobu neurčitú
a bude zverejnená v zmysle § č. 47 a) Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien
a doplnkov a v zmysle prílohy č. 3 Zásad o hospodárení s majetkom mesta Levice. Žiadateľ
požaduje priestory na kanceláriu a prezliekareň o výmere 11,00 m2 aSŠZ Levice navrhuje
nájomné za priestory s využitím ako kancelárske priestory vo výške 15,00 Eur/m2/rok +
poplatok za služby.
Mesto Levie a SŠZ Levice uzatvoria Zmluvu o nájme s Mgr. Tiborom Lackom - AQUASPORT, Nová
ul. 6000/5, 934 01 Levice, IČO 35348445 v prípade, že poslanci MsZ v Leviciach schvália tento
prenájom 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
V Leviciach, 21.08.2019
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