Mesto Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava
IČO: 00328341
Zastúpené primátorom MVDr.Milanom Kolesárom
zverejňuje
v nadväznosti na § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb.o majetku obcí v znení
neskorších predpisov

OZNÁMENIE
o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Jelšave č. II/193/2019 zo dňa 25.09.2019 bol
schválený zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta zapísaný na LV č. 2263 Okresného úradu
v Revúcej, katastrálny odbor a to :
- plynová kotolňa súp.č.791 na parcele registra C č. 1359/2, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 507 m2
- budova kontroly súp.č. 754 na parcele registra C č. 1360/2, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 19 m2 a na parcele registra C č.1364/4, druh pozemku – zastavané plocha
a nádvoria o výmere 70 m2 (uvedená parc. registra C č.1364/4 je v spoluvlastníctve so SR
v podiele 1/3)
na obdobie 5 rokov a za cenu 1,00 eur z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, nakoľko
uvedený nehnuteľný majetok bude využívaný ako kancelárske a skladové priestory
registrovaného Mestského sociálneho podniku s. r. o. Jelšava, ktorého cieľom je v zmysle
Akčného plánu rozvoja okresu Revúca predovšetkým rozvíjať pracovné návyky u dlhodobo
nezamestnaných občanov, ktorí nemajú, resp. stratili pracovné návyky. Ďalej vytvárať
a dlhodobo udržať tieto pracovné miesta. Podporiť činnosti, ktoré pod odborným dohľadom
vybudujú vzťah pracovníkov k pracovnej činnosti a na druhej strane budú prispievať
k vytváraniu verejnoprospešných hodnôt. Vykonávanie drobnej stavebnej činnosti, stavebné
práce, vykonávanie verejnoprospešných prác a obdobné činnosti vytvárajú možnosť adaptácie
ľudí do pracovného procesu bez mimoriadnych kvalifikačných predpokladov a budú šancou
pre občanov s ochotou pracovať a zároveň pomôžu udržiavať poriadok a čistotu v k. u. mesta
Jelšava ako aj priľahlých obcí.
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom je mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred
schvaľovaním prenájmu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej
internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zdôvodnený počas celej tejto doby.

