
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Štiavnik z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa  

1./    Obec  Štiavnik v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Štiavnik  z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Predmetom prenájmu je : 
Časť pozemku o výmere 40 m2 parc.č. KNC 190  - zast. pl. o výmere 220 m2,  pre  Janu 
Dobroňovú, bytom Štiavnik 1062, na postavenie dvoj garáže. 
 

Ako dôvod hodný osobitného zreteľa hodnotíme skutočnosť, že predmetný pozemok je iba 
plocha medzi miestnou komunikáciou a riekou, ktorú v  súčasnej dobe  obec  nevyužíva a ani 
v  budúcnosti neplánuje využiť.   Tieto pozemky boli aj v minulosti využívané občanmi, ktorí 
ich mali oproti svojim rodinným domom, preto obec na nich neplánovala žiadny zámer.  
Návrh na prenájom uvedených pozemkov bude predložený na schválenie formou zmluv 3/5 
väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva  dňa 13.11.2015 .    

Doba zverejnenia 26.10.2015 - 13.11.2015 
 

2./   Obec  Štiavnik v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Štiavnik  z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Predmetom prenájmu je : 
Časť pozemku o výmere 40 m2 parc.č. KNC 235  - záhr. o výmere 247 m2,  pre  Ing. Petra 
Kramářa, bytom Štiavnik 1062, na postavenie dvoj garáže. 
 

Ako dôvod hodný osobitného zreteľa hodnotíme skutočnosť, že predmetný pozemok je iba 
plocha medzi miestnou komunikáciou a riekou, ktorú v  súčasnej dobe  obec  nevyužíva a ani 
v  budúcnosti neplánuje využiť.   Tieto pozemky boli aj v minulosti využívané občanmi, ktorí 
ich mali oproti svojim rodinným domom, preto obec na nich neplánovala žiadny zámer.  
Návrh na prenájom uvedených pozemkov bude predložený na schválenie formou zmluv 3/5 
väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva  dňa 13.11.2015 .    

Doba zverejnenia 26.10.2015 - 13.11.2015 
 

V Štiavniku 26.10.2015 

                                                                                                  Ing. Štefan Vároš 
                                                                                                     starosta obce 
 

 


