
OBEC KOŠKOVCE 
Koškovce 11, 067 12 Koškovce 

 

 

 

O Z N Á M E N I E  
 
 

 Obec Koškovce na základe  uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Koškovce číslo 121-

19/05-2021 zo dňa 19.5.2021 v súlade s   ust. § 9a ods. 9  v spojení s § 9 ods. 1 písm. a/ zák. SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

 

týmto oznamuje, že nájomná zmluva na  
 

nehnuteľnosť:  
- nehnuteľnosť je pozemok, nachádzajúci sa v obci Koškovce, katastrálne územie 

Koškovce, zapísaný na LV. č. 478, parcela č. 71/13 vo výmere 79 m2, popis nehnuteľností 

– ostatná plocha. Predmetná nehnuteľnosť je pozemok odčlenený z parcely 71/1 

geometrickým plánom č. 34810668-115/2020, vypracovaný Ing. Ján Rusinko – GEODET, 

Laborecká 10, 066 01 Humenné, úradne overený pod č. G1-353/2020 

 

sa uzavrie priamym uzavretím nájomnej zmluvy s tým, kto predloží najvýhodnejšiu cenovú 

ponuku.  

Najnižšia cenová ponuka je 1,50 €/m2/rok 

a bola stanovená na základe prieskumu obvyklej ceny nájmu, za aké sa v tomto čase a na tomto 

mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo 

porovnateľné veci.  

 

 Podľa § 9a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych 

predpisov  obec týmto stanovuje záujemcom o prenájom uvedeného majetku obce lehotu na 

doručenie cenových ponúk   

 

do 30.06.2021 najneskôr do 12:00 hod., a to do podateľne obecného úradu 

 

 Cenové ponuky je potrebné doručiť v určenom termíne v písomnej forme na Obecný úrad 

obce Koškovce.   

 

 Podmienky prenájmu majetku obce prostredníctvom priameho určenia nájomcu sa 

primerane riadia Všeobecnými podmienkami priameho predaja majetku obce Koškovce 

a sú zverejnené: 

   a./ na úradnej  tabuli obce Koškovce  

   b./ na internetovej stránke obce Koškovce: www.koskovce.sk 

 

 Okrem toho sú podmienky prenájmu majetku prostredníctvom priameho určenia nájomcu 

k dispozícii na Obecnom úrade v Koškovciach a to počas stránkových hodín. 

 

  

V Koškovciach, dňa 1.6.2021 

 

 Ing. Vladimír BABIČ  

 starosta obce 

 


