Mesto Žarnovica
Mestský úrad, Námestie SNP č. 33, 966 81 Žarnovica
V Žarnovici, dňa: 06.09.2019

Číslo spisu: OE/3802/2019

ZVEREJNENIE

ZÁMERU

prenechať majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov

Mesto

Žarnovica

na

základe

Uznesenia

Mestského

zastupiteľstva

v Žarnovici

č. 110/2019 MsZ zo dňa 26.06.2019, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať majetok
mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmet a účel nájmu: časť z pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností
pre katastrálne územie Žarnovica, v liste vlastníctva č. 1788, v registri „C" parciel evidovaných

na katastrálnej mape ako parcela č. 2251/226, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
o celkovej výmere 1 896 m^, a to konkrétne miesto o rozmeroch 2,5 m x 5,5 m, t.j. o výmere
13,75 m^, v blízkosti bytového domu súp. č. 876, na ulici Fraňa Kráľa č. vchodu 57, za účelom
zriadenia a užívania odstavnej plochy pre motorové vozidlo.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o nájom pozemku za účelom
riešenia statickej dopravy na sídlisku v Žarnovici.
-

-

-

-

Podmienky nájmu:
odstavnú plochu si nájomca vybuduje na vlastné náklady na tzv. zelenej ploche z vegetačných
dlaždíc osadených do obrubníkov, za podmienok dohodnutých v zmluve o nájme pozemku tak,
aby rozmer odstavnej plochy bol 2,5 m x 5,5 m, a to najneskôr do 4 mesiacov odo dňa
schválenia nájmu mestským zastupiteľstvom; podmienky vybudovania odstavnej plochy budú
vopred stanovené OVIŽP MsÚ v Žarnovici,

do doby vybudovania odstavnej plochy z vegetačných dlaždíc nájomca nebude parkovať
na vymedzenom mieste,
nájomca bude mať právo označiť si odstavnú plochu tabuľkou s EČV (predtým ŠPZ)
vozidla / vozidiel, pre ktoré bude odstavná plocha slúžiť,
nájomca nebude oprávnený dať pozemok ani odstavnú plochu vybudovanú na prenajatom
pozemku do nájmu, podnájmu alebo výpožičky tretej osobe,
doba nájmu bude na dobu určitú - 10 rokov,
výška nájomného za odstavnú plochu o rozmeroch 2,5 m x 5,5 m bola stanovená Uznesením
č. 110/2019 MsZ zo dňa 26.06.2019 vo výške 10,- eur/rok.

Spôsob zverejnenia zámeru: webové sídlo (internetová stránka) mesta: www.zarnovica.sk
a úradná tabuľa mesta.

Doba zverejnenia zámeru: 09.09.2019 - 25.09.2019.
Návrh na schválenie nájmu predmetného majetku mesta, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, bude predložený
na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré je plánované dňa 25.09.2019.

Vypracovala: Iveta Pittnerová,
odb. ref. OE
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Kamil Dankb
primátor mesta

