
ZŠ, ul. Mieru, č.súp.1235, Bytča

Zverejnenie zámeru

prenájmu majetku Mesta Bytča,

prípad hodný osobitného zreteľa.

Mesto Bytča - Mestské zastupitel'stvo v Bytči, na svojom zasadnutí konanom

dňa 23.02.2017, schválilo uznesením Č. 39/2017, vydanie súhlasu správcovi majetku

mesta - ZŠ ul. Mieru 1235 v Bytči, na zverejnenie zámeru priameho prenájmu nebo

priestorov telocvični ZŠ ul. Mieru v Bytči a miestností č. C211 a C214, mimo

vyučovacieho procesu školy (web mesta, web ZŠ ul. Mieru, úradná tabul'a mesta),
formou priameho prenájmu podl'a §9a, ods.9, písm.c) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku

obcí ako prípadu prenájmu hodného osobitného zretel'a a v súlade so Zásadami

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 a to

nájomcom (vel'ká telocvičňa):

a) p. Peter Bystrianský, Rázusova 762, Bytča,

b) p. Ivan Weber, S. Sakalovej 173 Bytča,

c) p. Ján Hološ, Potoky 704, Velké Rovné,

d) p. Mgr. Michal Kicoš, Hlboké nad Váhom 3, Bytča,

e) p. Martin Dudoň, SNP 905/12, Bytča,

f) p. Roman Raždík, Okružná 1102/2, Bytča

s nasledovnými podmienkami nájmu:
výška nájmu vel'kej telocvične 10,00 €/hod., vrátane poplatkov za spotrebu
energií

nájomná zmluva na dobu neurčitú

účel nájmu: športová činnosť

a nájomcovi (vel'ká a malá telocvičňa):

a) Centrum voľného času, ul. Mieru 1357, Bytča

s nasledovnými podmienkami nájmu:

výška nájmu vel'kej a malej telocvične spolu 1,00 €/rok, vrátane poplatkov za
spotrebu energií

nájomná zmluva na dobu neurčitú
účel nájmu: športová činnosť krúžkov CVČ Bytča



a nájomcovi (nevyužívané miestnosti Č. C211 a C214, bývalý kabinet):
aj Súkromná základná umelecká škola Žilina, zriad'ovate!' Halač, S.r.O,)

Predmestská 17, 010 01 Žilina

s nasledovnými podmienkami nájmu:

výška nájmu miestnosti Č. C211 a C214 predstavuje sumu vo výške

79,67 €/mesiac

nájomná zmluva na dobu neurčitú

účel nájmu: prevádzkovanie činnosti Súkromnej základnej umeleckej školy

Žilina

Dôvodom zriadenia týchto prenájmov ako prípadu hodného osobitného zretel'a je

podpora mesta Bytča občanom a mladej generácii v oblasti športových,
vol'nočasovýcha školských aktivít.

V Bytči, dňa: 10.3.2017

Základná škola
Ulica mieru 6 1235

R\{Té;:~

Mgr. Katarína Hromcová
riadite/ka ZŠ, ul. Mieru v Bytči

1.) Dátum zverejnenia: 13.3.2017 
2.) Dátum zvesenia : 4.4.2017 
3.) Miesto zverejnenia: - verejná tabul'a 

- webová stránka 


