Obec Trstín, 919 05 Trstín 95
IČO : 00313122 DIČ : 2021175739
Č. 915/2019
Obec Trstín zverejňuje zámer prenájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s § 9a, odst. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov.

Návrh na prenájom nebytových priestorov

PRENAJÍMATEĽ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpená:

Obec Trstín
919 05 Trstín 95
00313122
2021175739
Peter Hlávek – starosta

NÁJOMCA:
Meno a priezvisko:
Podnikajúci pod obchodným menom:
Miesto podnikania:
IČO:
Registrácia:

Peter Škrabák
Peter Škrabák - TRAMP
919 05 Trstín 96 (Sokolovňa)
30977525
Okresný úrad Trnava, č.živn.reg. 303-3792

Prenajímateľ je vlastníkom (v celosti) nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území
a v obci Trstín, okres Trnava, evidovanej na LV č. 1400 a to:
a) stavby – budova súpisné číslo 96 (tzv. Sokolovňa), postavená na p.č. 370/1
b) pozemku – p.č. 370/1, reg. CKN o výmere 1075 m2, zastavaná plocha
Prenajímateľ je tiež vlastníkom (v celosti) pozemku – p.č. 370/2 reg. CKN o výmere 1068
m2, zastavaná plocha.
Prenajímateľ prenajíma a dáva do užívania Nájomcu vymedzené a určené časti nehnuteľností
a to (konkrétne):
- dve miestnosti na prvom nadzemnom podlaží stavby
- časť vstupnej chodby
Popis Predmetu nájmu a jeho stavu:
-

Priestory budú odovzdané v stave v akom sa nachádzajú k okamihu uzatvorenia tejto
zmluvy.

-

Stavba a priestory v nej sa nachádzajúce sú nebytovou budovou. Predmet nájmu má
elektro NN prípojku, s vlastným meradlom (fakturačné meradlo distribútora
elektriny).

-

Nájomca Predmet nájmu v stave v akom sa nachádza preberá (bez výhrad) a výslovne
uvádza, že tento stav Predmetu nájmu mu vyhovuje, súhlasí s ním (pričom nájomca
je jeho dlhodobým užívateľom), stav je súladný jeho požiadavkám a potrebám
v súlade s účelom, na ktorý si Predmet nájmu prenajíma.

-

Nájomca sa zaväzuje Predmet nájmu riadne užívať a platiť dohodnuté nájomné

-

Nájomca je zároveň oprávnený užívať – za účelom prechodu a vstupu do Predmetu
nájmu, aj pozemok parc. č. 370/1 a pozemok parc. č. 370/2.

Nájomca bude užívať predmet nájmu výlučne za účelom výkonu podnikateľskej činnosti
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Za užívanie Predmetu nájmu je Nájomca povinný platiť nájomné, ktoré bolo Zmluvnými
stranami dohodnuté vo výške 35,00 €/mesiac.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že
- nájomca je dlhodobým užívateľom priestorov
- kúpou nehnuteľnosti sme nájomcu získali
- stavba a priestory v nej sa nachádzajúce sú nebytovou budovou
- služba pre občanov obce Trstín

V Trstíne 25.9.2019
Peter Hlávek
starosta obce v.r.

