
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 ktorých rozhodne 

Obecné zastupiteľstvo obce Štiavnik trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

 

Obec Štiavnik má zámer  prenajať  nehnuteľný majetok obce: 

1.Obecné priestory na 1. poschodí (bývalý obchod „Všeličo“) v Zdravotnom stredisku, súp.č. 

165, zapísanom na LV č. 2741  v kat. úz. Štiavnik, pre žiadateľa Jozefa Možuchu, Štiavnik  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 

Za dôvod hodný 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 pán 

Možucha nemá k dispozícii iné skladovacie priestory, spomínané obecné priestory sa 

nevyužívajú a v najbližšej dobe nie je naplánované ich využitie.  

 

 

2.  Časť, t.j.  30 m
2
 z parc.č. CKN 321 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 509 m

2
, 

zapísanej na LV č. 2741 v kat. úz. Štiavnik, pre žiadateľku Annu Prílepkovú, Štiavnik, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa obec Štiavnik považuje to, že žiadateľka potrebuje 

pracovný priestor okolo vyhne, uvedený pozemok sa nachádza medzi pozemnou 

komunikáciou a riekou, ktorý obec vôbec nevyužíva a ani ho neplánuje v budúcnosti využiť. 

 

 

3.  Časť, t.j. 96  m
2
 z  parc.č. CKN 4242/59 – vodná plocha o výmere 1432 m

2
, zapísanej na 

LV č. 2741 v kat. úz. Štiavnik, pre žiadateľa Angela Hristova Georgieva, Štiavnik, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, 

 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa Obec Štiavnik považuje to, že pán Georgiev nemá voľný 

priestor na uskladnenie dreva, uvedený pozemok sa nachádza medzi miestnou komunikáciou 

a riekou, ktorý obec vôbec nevyužíva a ani ho neplánuje v budúcnosti využiť.  

 

 

4. Časť, t.j. 60 m
2
  z  parc. č. CKN 321 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 509 m

2
, 

zapísanom na LV č. 2741 v kat. úz. Štiavnik, pre žiadateľku pani Bernardínu Gablíkovú, 

Štiavnik, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 



Za dôvod hodný osobitného zreteľa Obec Štiavnik považuje to, že tam má pani Gablíková 

roky vysadené slivky, uvedený pozemok sa nachádza medzi pozemnou komunikáciou 

a riekou, ktorý obec vôbec nevyužíva a ani ho neplánuje v budúcnosti využiť. 

5. parc.č. CKN 4242/72 – vodná plocha o výmere 576 m
2
, zapísanom na LV č. 2741 v kat. úz. 

Štiavnik, pre žiadateľa Lukáša Pecníka, Štiavnik, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa Obec Štiavnik považuje to, že pán Pecník nemá priestory 

na odkladanie techniky, uvedený pozemok sa nachádza medzi miestnou komunikáciou a 

riekou, ktorý obec vôbec nevyužíva a ani ho neplánuje v budúcnosti využiť. 

 

6. parc.č. CKN 4242/88 - vodná plocha o výmere 287 m
2
, zapísanom na LV č. 2741 v kat. úz. 

Štiavnik, pre žiadateľa pána Pavla Hraboša, Štiavnik, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa Obec Štiavnik považuje to, že uvedený pozemok sa 

nachádza medzi riekou a pozemkom vo vlastníctve obce, ktorý má pán Hraboš už v prenájme, 

obec ho nevyužíva a ani neplánuje v budúcnosti využiť.  

 

Poznámka: 

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa na prenájom vyššie uvedeného nehnuteľného 

majetku obce týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom: 

 

1. Uznesením č. 103/2019 

2. Uznesením č. 111/2019 

3. Uznesením č. 131/2019 

4. Uznesením č. 133/2019 

5. Uznesením č. 135/2019 

6. Uznesením č. 138/2019 

 

Návrh na prenájom nehnuteľného majetku obce bude predložený na schválenie trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

 

 

Doba zverejnenia:   10.07. 2019  - 26.07. 2019 

 

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

 

 V Štiavniku, dňa   10.07.  2019 

 

                                                                                           Ing. Štefan Vároš 

                                                                                               starosta obce 

 


