
OZNÁMENIE 

o zámere obce  Štiavnik  prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

 

 Obec Štiavnik, v zmysle ustanovenia § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne 
Obecné zastupiteľstvo obce Štiavnik trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 
Obec Štiavnik má zámer  prenajať  nehnuteľný majetok: 

- časť parcely č. KNC 4242/62 o výmere 168 m2 v kat. úz. Štiavnik, zapísaná na LV č. 
2741 pre Mariána Machciníka, bytom Štiavnik 814,      

- časť parcely č. KNC 4242/60  o výmere 20 m2 v kat. úz. Štiavnik, zapísaná na LV č. 
2741 na výstavbu garáže  pre Ivana Pobijaka, bytom Mikšová 63,    

- časť parcely č. KNC 4242/59 o výmere 50 m2 v kat. úz. Štiavnik, zapísaná na LV č. 
2741  pre  Jozefa Bambúcha, bytom Štiavnik 1486,    

- časť parcely č. KNC 4242/60 o výmere 40 m2  v kat. úz. Štiavnik, zapísaná na LV č. 
2741, na výstavbu dvoj garáže, pre  Jána Bachoríka, bytom Štiavnik 1255,    

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c)  zákona  č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec  Štiavnik považuje to,  
že uvedené pozemky sa nachádzajú medzi miestnou komunikáciou a riekou oproti ich 
nehnuteľnostiam, ktoré obec vôbec nevyužíva a ani ich neplánuje v budúcnosti využiť. 

Poznámka: 

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa na prenájom vyššie uvedeného nehnuteľného 
majetku obce týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom Uznesením č. 
455/2017, 461/2017,  462/2017,  463/2017, dňa  21.04.2017. 

Návrh na prenájom formou nájomných zmlúv budú predložené na schválenie trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa  30.06.2017. 

Doba zverejnenia:    12.05.2017   –   30.05.2017 

Spôsob zverejnenia: web stránka obce  www.štiavnik.sk  a  úradná tabuľa Obce Štiavnik 

V Štiavniku, dňa 12.05. 2017                                                                                                                   

                                                                                           Ing. Štefan Vároš 
                                                                                               starosta obce 


