Zámer prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného
osobitného zreteľa č. 02/2014-OŠaŠ
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina (ako vlastník majetku)
a
Pedagogická a sociálna akadémia, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice (ako správca
majetku)
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a čl. 22 ods. 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom ŽSK zverejňuje zámer prenajať dočasne prebytočný majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
1. Predmetom nájmu je:
- pozemok parc. KN–C č. 1383/184, zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2, ktorý
bol odčlenený z pozemku parc. KN-C č. 1383/167, zastavané plochy a nádvoria
o celkovej výmere 965 m2 zapísaného na LV č. 2224 pre katastrálne územie Turčianske
Teplice geometrickým plánom č. 71/2014 vyhotoveným dňa 30. 09. 2014
GEOREALITY Turčianske Teplice s.r.o., Osloboditeľov 15, 03901 Turčianske Teplice,
IČO: 43887708 - Bc. Dušanom Bútorom, autorizačne overeným Ing. Ľubomírom
Hankom, úradne overeným Ing. Janou Kyselicovou.
2. Nájomca: Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava,
IČO: 001518666.
3. Nájomné: za celú dobu nájmu 1 €.
Ďalšie podmienky nájmu dohodne s nájomcom správca
so Žilinským samosprávnym krajom v zmluve o nájme.

majetku

v súčinnosti

4. Doba nájmu: doba neurčitá - do doby odkúpenia predmetu nájmu nájomcom.
5. Účel nájmu: zriadenie odstavnej plochy pre motorové vozidlá pristavované ku fyzickej
obhliadke a ku kontrole WIN čísiel k zabezpečeniu činnosti evidencie motorových
vozidiel vykonávanej Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ Martin a odborom
dopravy a pozemných komunikácií OÚ Martin.
6. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že:
je vo všeobecnom záujme Žilinského samosprávneho kraja a orgánov štátnej správy
vyriešiť v prospech občanov nevyhnutnú potrebu zriadenia odstavnej plochy pre
motorové vozidlá pristavované ku fyzickej obhliadke a ku kontrole WIN čísiel
k zabezpečeniu činnosti evidencie motorových vozidiel vykonávanej Okresným
dopravným inšpektorátom OR PZ Martin a odborom dopravy a pozemných komunikácií
OÚ Martin.
V Žiline 09.10.2014

_____________________________
Ing. Juraj Blanár, v. r.
predseda

______________________________
PhDr. Ján Dvorský, PhD., v. r.
riaditeľ PaSA

