TR EN Č IA N S K E TEPLICE

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Ul. gen. M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Trenčianske Teplice
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Trenčianske Teplice
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet prenájmu:
- Nehnuteľnosť - novovytvorený pozemok KNC parcela č. 288/4 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 95 m2, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č.
43621457-49-18, vyhotoviteľa Ing. Štefana Kajla, Geodetická kancelária, Piaristická
273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 43621457, vyhotoveného dňa 23. 07. 2018 odčlenením
od pozemku KNC parcela č. 288 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 182 m2
v katastrálnom území Trenčianske Teplice, okres Trenčín, obec Trenčianske Teplice
zapísaného na L V č. 1, vedeného Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor.
Nájomca: Silvia Dvoranová, ul.

920 41 Leopoldov

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že novovytvorený pozemok KNC
parcela č. 288/4 priamo susedí s pozemkami KNC parcela č. 287/2 a parcela č. 289, ktoré sú
vo vlastníctve nájomcu. Nájomca je vlastníkom aj pozemkov KNC parcela č. 285/1 a parcela
č. 285/2. Pôvodné stavby na uvedených pozemkoch, ktoré v minulosti slúžili na bývanie,
neskôr na podnikanie, boli niekoľko rokov neobývané, značne zničené, pre ďalšie užívanie sú
neupotrebiteľné. Po odstránení pôvodných stavieb bude na predmetných pozemkoch
realizovaná výstavba stavby: Polyfunkčný dom za účelom poskytovania príležitostného
bývania a služieb - cukráreň pre obyvateľov, kúpeľných hostí a návštevníkov mesta. Na
prenajatom pozemku dôjde k povrchovej úprave pozemku, a to položením štandartnej
zámkovej dlažby nájomcom, pozemok zostane neoplotený, voľne prístupný. Prenájom
novovytvoreného pozemku KNC parcela č. 288/4 bude na dobu neurčitú za cenu 15,- Eur/ m2
ročne.

Zverejnené dňa: 02. 09. 2019
Zvesené dňa:

Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, v.r.
primátorka mesta

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, ked údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi
Vyhotovitel

Ing. Štefan Kajla
Geodetická kancelária
Piaristická 273/21, 91101 Trenčín
IČO: 43621457
mobil: 0904 414 469

platných výpisov z katastra nehnutelností.
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