ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa ust. § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov

Obec Ďurčiná, so sídlom 015 01 Ďurčiná 77, IČO 00 632 732
v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a
uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Ďurčiná číslo 136/2020 zo dňa 07.05.2020

zverejňuje zámer prenechať majetok Obce Ďurčiná do nájmu, a to :
-

CKN parcela č. 4629 - trvalé trávne porasty o výmere 15.198 m2,

parcely, ktoré sú evidované Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č.
3888, k. územia. Ďurčiná vo vlastníctve Obce Ďurčiná v 1/1 nájomcovi:

Juraj Makuka, Ďurčiná 213, 015 01 Ďurčiná, IČO: 34936050

na dobu určitú do 31.03.2022 za nájomnú cenu 0,0055 Eur/m2/ročné obdobie nájmu, čo predstavuje
nájomné vo výške 83,59 €/ za rok,

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že :
Juraj Makuka, bytom Ďurčiná 213, predmetné pozemky už v minulosti užíval, pozemky udržiaval v
dobrom stave a má záujem tieto aj naďalej užívať. Pozemky boli zanedbané, neudržiavané a nie je
daný žiadny predpoklad ich využitia pre potreby obce.

Lehoty zverejnenia zámeru o prenájme majetku obce
Zverejnenie zámeru obce prenechať majetok obce do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa:
úradná tabuľa obce a internetová stránka obce - Úradná tabuľa Obce Ďurčiná : od 15.05.2020 do dňa konania obecného zastupiteľstva
(vrátane tohto dňa)
- Internetová stránka Obce Ďurčiná : od 15.05.2020 dňa konania obecného zastupiteľstva
(vrátane tohto dňa)
Ďurčiná, dňa 15. máj 2020

Mgr. Martina Bohušová
starostka obce

Zverejnenie zámeru prenájmu pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v p znení neskorších predpisov :
–
–

úradná tabuľa obce od 15.05.2020 do ..................................................
internetová stránka obce od 15.05.2020 do .........................................

