MESTO KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
Ulica L. Kossutha č. 99
077 13 Kráľovský Chlmec

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRENECHAŤ DO NÁJMU MAJETOK MESTA Z DȎVODU
HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA
Mesto Kráľovský Chlmec zverejňuje v súlade s § 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
zámer prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Predmet nájmu:
• bytový dom stojaci na pozemku reg. C -KN parc. číslo č.1720/5 - ostatná plocha o výmere
82m2, úžitkovej plochy o výmere 52,4 m2, nachádzajúceho sa v priestoroch športového
areálu, vedeného na LV 1921 v k.ú. Kráľovský Chlmec
Doba nájmu:
• doba neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou
Cena nájmu:
• 1,00 €/rok, stanovená podľa § 9 ods.7 a § 18 ods.2 písm. d) prípad d) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Kráľovský Chlmec a Článku 8 ods.4 písm.b) VZN č. 4/2013
o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta
Kráľovský Chlmec
Pre žiadateľa:
Telovýchovná jednota Slavoj Kráľovský Chlmec, občianske združenie, Pri štadióne 457/86,
07701 Kráľovský Chlmec, IČO: 00 224 073
Zdôvodnenie osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v neskoršom znení:
Dôvodom hodným osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods.9 písm.c) zákona č. 138/1991 o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a § 9 ods.7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a
Článku 8 ods.4 písm.b) VZN č. 4/2013 o prenájme pozemkov , nebytových priestorov a ostatného
majetku vo vlastníctve mesta je skutočnosť, že občianske združenie TJ Slavoj zastrešuje všetky
športové oddiely fungujúce v meste, podporuje a vedie mládež mesta k športovaniu, reprezentuje
mesto, a je dlhodobým užívateľom športového areálu. Bytový dom TJ Slavoj potrebuje
k zabezpečeniu činnosti a chodu jednotlivých futbalových mužstiev. Mesto ako vlastník, má záujem
na rozvoji športu, pohybovej a telesnej kultúry obyvateľov, ako aj na kultúrnom a športovom vyžití
obyvateľov mesta a širokej verejnosti. Výška nájmu bola stanovená s prihliadnutím na účel nájmu a
vybavenia objektu. Verejný záujem mesta o bezproblémové zabezpečenie užívania športového areálu
obyvateľmi mesta, prevyšuje nad ekonomickými výhodami plynúcimi z prenájmu. Toto uznesenie
bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Zámer nájmu bol schválený uznesením MsZ č.626/2017 zo dňa 24.10.2017. Schválenie nájmu sa
uskutoční na zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré bude nasledovať po uplynutí lehoty
ustanovenej § 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
V Kráľovskom Chlmci dňa 31.10.2017
Ing. Karol Pataky
primátor mesta
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