ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení
o majetku obcí
Obec Zbyňov, Hlavná 19/1, 013 19 Zbyňov, IČO 00 321 788
podľa § 9a, ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer prenajať majetok obce, a to :
pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území a obci Zbyňov, parcelu registra C evidovanú
na katastrálnej mape, KN C parcelné č. 436/1 o výmere 754 m2, druh pozemku : lesné pozemky,
ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 1 vedenom pre katastrálne územie Zbyňov
do nájmu

Jaroslavovi Martinkovi, nar. 02.01.1980, bytom Jabloňova 195/3, 015 01 Rajec
bytom Jabloňova 195/3, 015 01 Rajec

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že :

1. pozemok, ktorý je predmetom žiadosti žiadateľov susedí s pozemkami, KNC parcelné
číslo 438/1 záhrady, KN C parcelné číslo 438/2 záhrady, KN C parcelné číslo 439/1 zastavané
plochy a nádvoria, KN C parcelné číslo 439/2 zastavané plochy a nádvoria (pozemok
zastavaný stavbou rodinného domu súp. č. 35), KN C parcelné číslo 439/3 zastavané plochy
a nádvoria, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Zbyňov a ktoré sú vo výlučnom
vlastníctve žiadateľa Jaroslava Martinku (list vlastníctva č. 269)
2. žiadatelia žiadajú ponechať pozemok KNC parcelné číslo 436/1 do nájmu na účel vytvorenia
príjazdovej cesty k zadnej časti pozemku KN C parcelné číslo 439/1, ktorý je vo výlučnom
vlastníctve žiadateľa Jaroslava Martinku,
3. žiadatelia sa zaväzujú pozemok 436/1 upravovať na vlastné náklady, vysejú pozemok trávou
a následne ho budú udržiavať počas celej doby nájmu, pričom žiadatelia plánujú v prednej
časti pozemku postaviť prístrešok pre osobný automobil, ktorý nepresiahne rozmery drobnej
stavby, s predchádzajúcim súhlasom vlastníka pozemku

4. poslanci na základe snímky z pozemkovej mapy usúdili, že sa jedná o pozemok, ktorý tvorí
breh priľahlého potoka a pre obec nemá zásadný význam využitia.

5. o predmetný pozemok nikto doposiaľ neprejavil záujem.
S poukazom na uvedené Obec Zbyňov zverejňuje tento zámer 15 dní pred schvaľovaním nájmu
obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke s tým, že zámer
bude zverejnený počas celej tejto doby.

1

Lehoty zverejnenia zámeru o nájme majetku obce
Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov :
- Úradná tabuľa obce Zbyňov :

- Internetová stránka obce :

od 23.11.2015 do dňa konania obecného zastupiteľstva
( vrátane tohto dňa )
od 23.11.2015 do dňa konania obecného zastupiteľstva
( vrátane tohto dňa )
Zbyňov, dňa 23.11. 2015

Ing. Stanislav Hudek
starosta Obce Zbyňov
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