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Názov správy:

Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava 15
- krátkodobá výpožička nebytového priestoru v budove
OKC v Rožňave, m. č. 12

Predkladá:
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ TSM

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

Prerokované :
V komisii finančnej dňa 28.11.2019

a./ s c h v a ľ u j e

Vypracoval :
Irena Halászová

Materiál obsahuje:
Dôvodovú správu

Žiadosť o opakované poskytnutie
priestorov pre potreby fungovania
konzultačného strediska CPP v meste
Rožňava a to na rok 2020

zverejnenie krátkodobej výpožičky nebytového priestoru
– miestnosti č. 12 o výmere 46,60 m² v budove OKC
v Rožňave pre Centrum právnej pomoci so sídlom
Námestie slobody 12, Bratislava podľa ustanovenia §
9a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to že
žiadateľ zriadi konzultačné pracovisko v zmysle zákona
327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám
v materiálnej núdzi , na dobu určitú . a to na rok 2020.
ukladá
zabezpečiť zverejnenie zámeru krátkodobej výpožičky
Z: riaditeľ TSMRV
T: do ....

DÔVODOVÁ SPRÁVA
k materiálu
Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava 15
- krátkodobá výpožička nebytového priestoru v budove
OKC v Rožňave, m. č. 12
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Legislatívne východiská:
Prijaté uznesenia MZ
a ich realizácia:
Hospodársky a finančný
dopad na rozpočet
mesta:
Nároky na pracovné
miesta:
Súlad návrhu na
uznesenie s právnymi
predpismi SR:

Zákon č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Zásady hospodárenia s majetkom mesta

Bez nároku na pracovné miesta
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov

Dňa 04.11.2019 bola Technickým službám mesta Rožňava preposlaná z MsÚ Rožňava
žiadosť Centra právnej pomoci , Námestie slobody 12 , Bratislava, zo dňa 21.10.2019
o opakované bezodplatné poskytnutie nebytových priestorov pre potreby fungovania
konzultačného pracoviska Centra v meste Rožňava a to na rok 2020.
Požadované priestory uvedené v žiadosti sa nachádzajú v budove OKC
na Ul.
Šafárikova 20 v Rožňave, m. č. 12 na prízemí a v súčasnosti ich CPP Bratislava bezodplatne
využíva na základe
Zmluvy o krátkodobej výpožičke, ktorá bola uzatvorená v zmysle
Uznesenia MZ v Rožňave č. 103/2019 zo dňa 25.04.2019 a to na obdobie od 01.06.2019 do
31.12.2019. V uvedenom období využíva CPP Bratislava priestory 1 x mesačne na
konzultačné dni v Rožňave a na poskytovanie právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
a to v zmysle zákona 327/2005 Z.z..
Na prípady bezodplatného užívania majetku mesta sa vzťahuje ustanovenie § 9a) ods.9
písm. c) zákona o majetku obcí, t.j. pred schválením takéhoto užívania je potrebné schváliť
zámer, ktorý bude po dobu 15 dní zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta.
Výpožičku majetku mesta je podľa tohto ustanovenia potrebné schváliť trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.
Osobitným zreteľom v uvedenom prípade môže byť skutočnosť, že žiadateľ zriadi
konzultačné pracovisko v zmysle zákona 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci
osobám v materiálnej núdzi.

Komisia:

Termín
Uznesenie:
zasadnutia:

Finančná, podnikateľská
a správy mestského majetku:

Finančná komisia po prerokovaní
28.11.2019 predloženého materiálu odporúča MZ schváliť
zverejnenie krátkodobej výpožičky nebytového
priestoru – miestnosti č. 12 o výmere 46,60 m²
v budove OKC v Rožňave pre Centrum
právnej pomoci so sídlom Námestie slobody
12, Bratislava podľa ustanovenia § 9a) ods.9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
a to že žiadateľ zriadi konzultačné pracovisko
v zmysle zákona 327/2005 Z. z. o poskytovaní
právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi,
na dobu určitú a to na rok 2020. Zároveň
odporúča MZ uložiť správcovi vyžiadať správu
o činnosti centra za rok 2019.

