ODBOR VEREJNÉHO
OBSTARÁVANIA, INVESTÍCIÍ
A NAKLADANIA S
MAJETKOM

Naše číslo: 06381/2018/OVOIaNM-2

Zámer prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
č. 012/2018
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:
Nachádzajúci sa v kat. území Turany, obec Turany, okres Martin, ktorý je t. č. zapísaný na
LV č. 5343 ako:







stavba – rodinný dom s. č. 484 postavený na pozemku – KN-C parcele č. 817/2,
pozemok – KN-C parcela č. 817/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 378 m2,
pozemok – KN-C parcela č. 817/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m2,
pozemok – KN-C parcela č. 817/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 m2,
pozemok – KN-C parcela č. 818 záhrady o výmere 413 m2 a
príslušenstvo prenajatých nehnuteľností: sklad a humno.

nájomcom: Vladimír Rúrik a manželka Iveta Rúriková,
obaja trvale bytom B. Němcovej 4035/2, Martin
doba nájmu: na dobu určitú od 01. 01. 2019 do 31. 03. 2019 s možnosťou predĺženia doby
nájmu o ďalšie mesiace, maximálne do 31. 12. 2019 pod podmienkou, že nájomcovia
zaplatia nájomné za predĺžené mesiace doby nájmu vopred.
nájomné: 313,-- EUR mesačne. Náklady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu budú
nájomcovia hradiť priamo poskytovateľom týchto služieb na základe zmluvných vzťahov
s poskytovateľmi týchto služieb.
účel nájmu: bývanie nájomcov s ich deťmi
ďalšie podmienky nájmu: budú dohodnuté v nájomnej zmluve.
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Odôvodnenie:
Nájomcovia dlhodobo, od 01. 06. 2009, užívajú predmet nájmu. Platnosť nájomnej zmluvy
skončí 31. 12. 2018 a preto nájomcovia požiadali o jej obnovenie na rok 2019.

V Žiline, dňa 24.10.2018
Ing. Erika Jurinová v. r.
predsedníčka

