
 
Obec LITMANOVÁ, Litmanová č. 79, 065 31 Jarabina 

 
Zámer obce Litmanová prenajať časť nehnuteľnosti  

vo vlastníctve obce pre  
p. Andrej Sikorjak, rod. Sikorjak, Litmanová 174, 065 31 Jarabina,  

 
spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, formou prenájmu nehnuteľnosti  

 
Obec Litmanová v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve 
majetku obce: 
 
na parcele KN-C č. 149/1, zastavaná plocha a nádvorie v predpokladanej výmere 25 m2 podľa 
doloženého geometrického nákresu 
 
pre nájomcu p. Andrej Sikorjak, rod. Sikorjak, narodený 06.11.1952,  trvale bytom  Litmanová 
174, 065 31 Jarabina, spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa na účel užívania pozemku ako susediacej nehnuteľnosti vo 
výmere 25 m2.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa, spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom vedľajšej parcely 
KN-C 149/3 druh pozemku ostatná plocha. Uvedená parcela je aktuálne iným spôsobom 
nevyužitá a užívať ju bude ako kryté parkovacie miesto – prechodná garáž, ktorá nebude mať 
pevné základy a je odstrániteľná. 
 
Zmluva bude uzatvorená na 10 rokov od podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami (viď 
zmluva o nájme pozemku) s možnosťou predĺženia na dobu 12 mesiacov a to aj opakovane, 
pokiaľ niektorá zmluvná strana písomne neoznámi druhej zmluvnej strane najmenej 1 mesiac 
pred ukončením platnosti zmluvy, že s predĺžením platnosti zmluvy na dobu 12 mesiacov 
nesúhlasí. 
 
Cena bude 12 €/rok/celkovú výmeru. 
 

Pri prenájme majetku obce sa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužijú 
ustanovenia § 9a odsekov 1 až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona o majetku obcí sa ustanovenia § 9a odsekov 1 až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí 
nepoužijú v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

 
 

                                                                                     Mgr. Nataša Hlinková  
                                                                                          starostka obce 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa: 28.10.2021 


