MESTSKÝ

ÚRAD, 01438
Zverejnenie

BYTČA

zámeru

priameho prenájmu majetku
Mesta Bytča - osobitný zretel'

Mesto Bytča - Mestské zastupiteľstvo

v Bytčr, na svojom zasadnutí konanom dňa

06052020, schválilo uznesením Č 51/2020 zverejnenie zámeru priameho prenájmu
majetku Mesta Bytča tJ

uzatvorenia nájomnej zmluvy a zmluvy o uzavretí budúcej

zmluvy o zriadení vecného bremena, formou priameho prenájmu podľa §9a, ods, 9
písm

c) zák

č

138/1991

Zb

o majetku

obcí v znení

neskorších

predpisov

a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa
23 11 2016, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na web stránke mesta Bytča
a úradnej tabuli mesta Bytča a to medzi prenajímateľorn - Mesto Bytča, Nám SR
1/1, 014 01 Bytča, IČO' 00321192 a nájomcom - HANT Development,
Ivanská cesta 1/386, 821 04 Bratislava,
vlastníka - VSH BY, s ro,
51841819,

za

účelom

IČO

47800011

a s, Stará

a za účasti budúceho

Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 Bratislava,

umiestnenia

stavby'

vodovod,

splašková

IČO

kanalizácia,

plynovod, VN a NN na pozemkoch Mesta Bytča parcela CKN č 3155/50 a 3155/112
v k ú Veľká Bytča, nájomné vo výške 1,- € + DPH za celé obdobie nájmu a to
v navrhovanom znení zmluvy zo dňa 6 5 2020
Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku Mesta Bytča, ako prípadu hodného
osobitného zreteľa, Je prenájom pozemkov náJomCOVI za účelom umiestnenia stavby
vodovod, splašková kanalizácia, plynovod, VN a NN na pozemkoch
parcela CKN č
výrobnej resp

3155/50
priemyselnej

a 3155/112

vk ú

Veľká

haly v danej lokalite t j

Bytča, potrebnej
podpora

Mesta Bytča
k výstavbe

Mesta Bytča Jeho

občanom a náJomCOVI (investorovi) v oblasti vytvorenia nových pracovných miest

V BytčI dňa

12 05 2020

I

I

Ing Alžbeta Kramarová
prednosta úradu

l)
2)
3)

Dátum zverejnenia 13 5 2020
Dátum zvesenza 05 6 2020
Miesto zverejnenia - verejná tabuľa
- mestská webová stránka

