
 
Zverejnenie zámeru prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku   

 
Obce Žabokreky nad Nitrou z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
 
Obec Žabokreky nad Nitrou v zmysle   § 9a)   ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v  znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku            

Obce Žabokreky nad Nitrou  z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou  schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2, písm. a/ 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob a  zámer prenájmu 

nehnuteľností vo vlastníctve  obce Žabokreky nad Nitrou, pozemok  parcela registra „C“ 

parc. KN 1 256/1 o výmere 139 m2 zastavaná plocha a nádvorie, vedené v kat. úz. 

Žabokreky nad Nitrou, Správa katastra Partizánske LV č. 673. 

 
Predmetom prenájmu je: 

 Parcela č. 1 256/1  zastavaná plocha  a nádvorie vo výmere  139  m2 

v prospech: Žabokrek spol. s r.o., Hlohovecká cesta 748, 951 42 Zbehy, IČO 51938090, 

v zastúpení Jurajom Vargom, konateľom spoločnosti  

za prenájom 2,00 €/1 m² ročne s uplatnením § 9a ods.8e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení trojpätinovým rozhodnutím všetkých poslancov obecného zastupiteľstva       

ako prípad hodný osobitného zreteľa z  dôvodu, že predmetná parcela sa nachádza             

pred nehnuteľnosťou,  v ktorej budúci prenajímateľ  bude prevádzkovať reštauračné zariadenie 

pod názvom HOFFER. Ide o sprevádzkovanie bývalého objektu Penzión pumpa.             

Žiadateľ plánuje danú parcelu využiť na jej zveľadenie – výsadbu zelene. Rozloha a poloha 

tejto parcely je pre obec nevyužiteľná. Doba prenájmu bude na dobu neurčitú,                  

pričom v nájomnej zmluve budú vyšpecifikované podmienky k výpovedi nájmu pre obe strany.  

 

 
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa                   

bol schválený  Obecným zastupiteľstvom v Žabokrekoch nad Nitrou na rokovaní                     

dňa 17. 1. 2019,  uzn. č.  12/I/2019 .  

 
Schválenie prenájmu uvedeného nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva Žabokreky nad Nitrou                   

na najbližšom rokovaní. 

 
 
  

 
          Cyril Cabadaj  
           starosta obce 
 
 
 
 
Zverejnené: 21.01.2019 
 
Zvesené:     ................................. 


