ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE
prenechania majetku obce Kunerad do nájmu
v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
a Zásad hospodárenia s majetkom obce Kunerad

Obec Kunerad, Hlavná ulica 60/37, Kunerad, IČO: 00644892, DIČ 2020638994

zverejňuje
návrh zámeru prenechať majetok vo vlastníctve obce Kunerad do nájmu z
dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s §9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a to:
nebytové priestory v budove objekt šatne a obecného úradu v Kunerade – časť KNIŽNICA na
dobu nájmu 5 rokov od podpisu nájomnej zmluvy s 3-mesačnou výpovednou lehotou, za cenu
nájmu 1 €/rok a so započítaním nákladov za vodu, elektrinu a komunálny odpad.
Obec Kunerad je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti* objekt šatne a obecného úradu – časť
knižnica uvedenej na LV č. 1046, a LV č. 471 vedenom na Okresnom úrade - katastrálny odbor
Žilina pre katastrálne územie Stránske a Kunerad.
*budova a okolitý pozemok - parcela registra C-KN, parcelné číslo:
C-KN 775/3 o výmere 38 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
a
*budova - parcela registra C-KN parcelné číslo:
C-KN 55 o výmere 43 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Zdôvodnenie:
Dôvod prenechania majetku obce Kunerad do nájmu spôsobom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že občianske združenie Mladí v Kunerade, Kuneradce 224/23, 01313 Kunerad,
IČO: 52900835 potrebuje priestory na stretávanie mládeže a aktivity pre mladých v obci.
Nájomná zmluva je predmetom schvaľovania obecného zastupiteľstva.
Zámer – prenájom obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov je predmetom
schvaľovania Obecného zastupiteľstva v Kunerade.

V zmysle §9a ods, 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov schvaľovanie zámeru predaja nehnuteľnosti ako dôvod hodný osobitného zreteľa o
ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

Zverejnené na úradnej tabuli Obce Kunerad dňa 8.10.2020

Zverejnené na internetovej stránke Obce Kunerad dňa 8.10.2020

V Kunerade, 8.10.2020

Mgr. Monika Kavecká, MHA,MPH
starostka obce

(zámer previesť, resp. prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli a
internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred schválením v Obecnom zastupiteľstve, pričom tento zámer musí byť zverejnený
počas celej tejto doby).

