OBEC PAVLOVCE NAD UHOM
Obecný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie č. 1, 072 14
v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje
ZÁMER
prenajať nasledovný nehnuteľný majetok
spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predmet prenájmu:
 budova na ulici Ťahyňská č. 845/3 v Pavlovciach nad Uhom,
 pozemok parcelné číslo 1898, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
 pozemok parcelné číslo 1899, druh pozemku záhrady,
ktorých výlučným vlastníkom je Obec Pavlovce nad Uhom zapísaných na LV č. 2054.
Nájomca:
určené pre školské a predškolské zariadenie, zariadenie pre výchovnú a osvetovú činnosť,
zariadenie sociálnych služieb.
Odôvodnenie:
ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 4 bod B. VZN č. 6/2009 Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom Obce Pavlovce nad Uhom a § 3 VZN č. 5/2009 o určovaní
nájomného za prenájom nebytových priestorov za účelom poskytovania nájomného v
osobitných prípadoch. Nebytové priestory sa prenajímajú na dobu určitú. Výška nájomného v
zmysle VZN o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov.
Podmienky prihlásenia:
1. Prihlášky zasielať na adresu:
Obec – Obecný úrad Pavlovce nad Uhom
Kostolné námestie 1
072 14 Pavlovce nad Uhom
2. Termín prihlásenia: do 02.12.2015 do 14,00 hod.
Schválenie prenájmu vyššie uvedených nebytových priestorov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Pavlovciach nad Uhom.
Anton Kocela, v.r.
starosta obce
Zverejnené dňa: 18.11.2015
Zvesené dňa: …...................
Poznámka:
Zámer previesť, resp. prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné
zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a musí byť zdôvodnený, má byť
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred schválením v Obecnom
zastupiteľstve, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
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