Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce
Obec Trnavá Hora v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zverejňuje zámer prenájmu svojho majetku v športovom areály Hrable:
- pozemkov v k. ú. Trnavá Hora vedených na LV č. 748 a to pozemok parcela CKN č. 746 - ostatná plocha
o výmere 5935 m2, na ktorom je futbalové ihrisko, parcela CKN č. 747/3 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 125m2, na ktorom je postavená tribúna pre divákov, parcela CKN č. 747/4 - zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 86 m2, na ktorom je postavená budova šatní, parcela CKN č. 747/5 – trvalý trávny
porast o výmere 1728 m2, parcela CKN č. 747/6 - ostatná plocha o výmere 4054 m2,
- stavieb v k.ú. Trnavá Hora a to stavby futbalového ihriska o rozmeroch: šírka 57 m x dĺžka 95 m
postaveného na parcele CKN č. 746, stavba tribúny (zastrešená) pre divákov postavená na parcele CKN č.
747/3, budova šatní (pozostávajúca zo 7 miestností) postavená na parcele CKN č. 747/4, stavby altánku
s 10 ks lavicovými setmi postavený na parcele CKN č. 747/6, vodný zdroj (studňa) s technológiou
postavený na parcele CKN č. 747/6,
formou priameho prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Doba nájmu: neurčitá
Cena prenájmu: 1 € ročne.
Účelom prenájmu je využitie areálu na športové činnosti pre obyvateľov obce, deti a mládež.
Špecifické požiadavky:
Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť pravidelné kosenie a zavlažovanie trávnika na
futbalovom ihrisku. Žiadateľ sa zaväzuje prenechať predmet nájmu do užívania bezodplatne
Dobrovoľnému hasičskému zboru Obce Trnavá Hora. Žiadateľ sa zaväzuje prenechať predmet nájmu do
užívania bezodplatne Základnej škole, Materskej škole v Trnavej Hore ako aj pre akcie organizované alebo
spoluorganizované obcou.
Podmienky:
1. Ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Trnavá Hora alebo poštou na adresu Obec
Trnavá Hora, Okružná cesta 229/21, 966 11 Trnavá Hora, tak aby bola doručená na Obecný úrad
v Trnavej Hore do 24.1.2018.
2. Ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej heslom:
„ Ponuka na prenájom pozemku – Neotvárať!“
3. Ponuka musí obsahovať:
a) označenie záujemcu:
– fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého
pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav. Je vhodné uviesť aj telefónne číslo, prípadne mailovú
adresu.
– právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba
zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy. Je vhodné uviesť aj
kontaktnú osobu, telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.
b) označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,
c) akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek.
Obec Trnavá Hora si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku. Vyhodnotenie ponúk vykoná
ustanovená komisia zložená z členov OZ. Pozemok bude prenajatý záujemcovi, ktorý splní všetky
podmienky.
Informácie o zámere prenájmu budú zverejnené na internetovej stránke obce www.trnavahora.sk a na
úradnej tabuli obce. Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 045/6775121 alebo osobne na Obecnom
úrade v Trnavej Hore.
V Trnavej Hore, 3.1.2018

