Zámer prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
č. 05/2012/ODaRR
Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina (ako vlastník majetku)
v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
zverejňuje zámer prenajať svoj dočasne prebytočný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
1. Predmetom nájmu sú:
časť pozemku – diel č. 8 o rozlohe 34 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 32215/2012 vyhotoviteľom GEODÉZIA Žilina a. s., Hollého 7, Žilina, a ktorý pozemok je zapísaný
na LV č. 4030 ako par. KN-E č. 4630/2 zastavané plochy a nádvoria o celkovej rozlohe 3382 m2
nachádzajúca sa v k. ú. Sučany, obec Sučany, okres Martin zapísaná v prospech vlastníka Žilinský
samosprávny kraj
2. Nájomca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava,IČO: 35 919 001
3. Účel nájmu: realizácia objektu 310-64 Prípojka VN 22kV pre odpočívadlá
v súvislosti s výstavbou diaľnice „D1 Dubná Skala – Turany“
4. Nájomné: 0,574 EUR/m2/rok, t. j. ročné nájomné 19,52 EUR
5. Doba nájmu: Začína plynúť dňom začatia stavebných prác na pozemku do ukončenia stavebných
prác na pozemku. Začiatok stavebných prác je stanovený na 01. 01. 2014 a termín ukončenia doby
nájmu je stanovený na 31. 12. 2014 s výhradou, že v prípade nepredvídaných objektívnych okolností
pri realizácii stavby diaľnice resp. stavebného objektu, môže byť doba nájmu predĺžená na základe
dodatku k nájomnej zmluve.
6. Ďalšie podmienky nájmu: sa dohodnú v nájomnej zmluve
7. Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
NDS, a. s., prostredníctvom spoločnosti GEO-NET, s. r. o., Martin požiadala Žilinský
samosprávny kraj o uzavretie nájomnej zmluvy na dočasný záber (do jedného roku) časti pozemku
pre realizáciu Prípojky VN 22kV pre odpočívadlá v Turčianskej Štiavničke v súvislosti s výstavbou
diaľnice „D1 Dubná Skala – Turany“. Vzhľadom k tomu, že výstavba diaľnice je realizovaná vo
verejnom záujme, ide o dôvod hodný osobitného zreteľa.
V Žiline dňa 18.10. 2012
Pečiatka ŽSK

..........................................
Ing. Juraj Blanár, v.r.
predseda ŽSK

