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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 č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta
Levice, zverejňuje

Zámer Správy športových zariadení Levice č. 4/2019
prenechať majetok mesta - nebytový priestor - do nájmu
ide o; zastavané plochy a nádvoria o výmere 27,80 m^; t. j. časť nehnuteľnosti zapísanej na LV
č. 1 ako stavba „Športová hala" so súpisným číslom 2344, na pare. KNC č. 2254/1 v objekte
Športová hala - prízemie, k. ú. Levice, ul. Turecký rad 3

pre: Basketbalový klub Patrioti Levice, s.r.o., Holubyho 4,934 01 Levice, IČO 52 537 773,
z dôvodu: hodného osobitného zreteľa, o ktorom bude rozhodovať Mestské zastupiteľstvo
v Leviciach 3/5 väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí MsZ dňa 26.9.2019 - prenájom
kancelárie pre nový, nástupnícky klub po klube Levický patriot, spol. s.r.o. Levice.
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 o výmere 27,80 m2 a SŠZ 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 Basketbalovým klubom Patrioti Levice,
s.r.o., Holubyho 4, 934 01 Levice, IČO 52 537 773 v prípade, že poslanci MsZ v Leviciach schvália
tento prenájom 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
V Leviciach. 03.09.2019
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