OBEC NIŽNÝ HRABOVEC
IČO: 00332593

Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákona
č. 507/2010 Z.z. Čl. I. ods. 6 v znení neskorších predpisov vyhlasuje
ZÁMER PRENECHAŤ DO NÁJMU PREBYTOČNÝ NEHNUTEĽNÝ MAJETOK
a to pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území obce Nižný Hrabovec, zapísaný na LV č. 810,
parcela č. 429 orná pôda vo výmere 1 715m2. Pri nájme sa zohľadňujú aj ustanovenia § 2 ods. 2 pod
č.3/ zákona č. 140/2014 Z.z. Pozemok leží mimo intravilánu obce, nemá prístupovú cestu a tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu (§ 9a ods. 8 písm. b/ zák. č. 138/91 Zb. ). Obecné
zastupiteľstvo ho zaraďuje medzi parcely hodné osobitného zreteľa.
Záujemca o nájom pozemku je povinný predložiť:
- cenovú ponuku na predmet nájmu, a to minimálne za také nájomné, za aké sa v tom čase
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel (rovnaké), príp. porovnateľné nehnuteľnosti v obci t.j.
u poľ. podnikateľov.
- čestné vyhlásenie, že záujemca nie je osobou podľa ustanovenia § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení (nie je v príbuzenskom vzťahu).
Ponuku o nájom je potrebné doručiť na adresu: Obec Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 407,
v termíne do 07.07.2017 do 14.00 hod. v zalepenej obálke s označením: „Nájom pozemku“
NEOTVÁRAŤ.
Informácie týkajúce sa nájmu pozemku budú záujemcom poskytnuté prostredníctvom Obecného
úradu Nižný Hrabovec č. t. 4493141 starostkou obce Katarínou Špallerovou.
Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejšiu ponuku príslušného záujemcu a túto oznámi v lehote do 5 dní
od termínu na predloženie ponúk na úradnej tabuli a wwwniznyhrabovec.sk Obce Nižný Hrabovec.
Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy, ak nebudú spĺňať súťažné
podmienky. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s verejným obstarávaním
pozemku.
Do súťaže nebude zaradený návrh, ktorý sa obci doručí po lehote určenej v podmienkach.
Nižný Hrabovec, dňa 22.06.2017

Katarína Špalerová v. r.
starostka obce

