
MESTSKÝ ÚRAD,01438 BYTČA

Zverejnenie zámeru

prenájmu majetku Mesta Bytča,

prípad hodný osobitného zretel'a.

Mesto Bytča - Mestské zastupitel'stvo v Bytči, na svojom zasadnutí konanom
dňa 29.06.2017, schválilo uznesením Č. 113/2017 zverejnenie zámeru priameho
prenájmu častí pozemkov z parc. CKN Č. 978/6, 978/17 a 978/18 v k.ú. Vel'ká Bytča,
spolu o výmere 9.600 m2 (plocha 80 m x 120 m), na web stránke mesta Bytča a
úradnej tabuli mesta Bytča, formou priameho prenájmu podl'a § 9a, ods.9, písm.c)
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisova v súlade so
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016,
ako prenájmu majetku mesta Bytča hodného osobitného zretel'a a to nájomcovi - A
BRAM, občianske združenie so sídlom Hviezdoslavova 48, 010 67 Žilina, IČO: 50
440 705, s nasledovnými podmienkami nájmu:

a) nájomná zmluva na dobu určitú 20 rokov
b) nájomné vo výške 100,00 €/rok
c) účel nájmu - vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou na prenajatých
pozemkoch spolu so zázemím a príslušenstvom
d) povinnosť nájomcu, po zrealizovaní futbalového ihriska s umelou trávou,
poskytnúť prenajímatel'ovi alebo ním určeným subjektom bezodplatne do užívania
futbalové ihrisko s umelou trávou v nasledovnom rozsahu:
- v období od 01.11. do 30.04. kalendárneho roka 10 hodín týždenne
- v období od 01.05. do 31.10. kalendárneho roka 30 hodín týždenne
e) povinnosť nájomcu, po uplynutí doby nájmu, bezodplatne odovzdať mestu Bytča
vybudované ihrisko s umelou trávou, spolu s jeho príslušenstvom.

Dôvodom zriadenia tohto prenájmu majetku mesta Bytča ako prípadu hodného
osobitného zretel'a je podpora mesta Bytča jeho občanom, deťom a mládeži,
zabezpečujúca rozšírenie a zlepšenie podmienok pre ich športové a vol'nočasové
aktivity a spočívajúca v umožnení výstavby futbalového ihriska s umelou trávou na
prenajatých pozemkoch mesta.

V Bytči, dňa: 12.07.2017

Ing. Alžb ta Kramarová
pre nasta úradu 

1.) Dátum zverejnenia: 14.07.2017
2.) Dátum zvesenia : 11.08.2017
3.) Miesto zverejnenia: - verejná tabuľa

- mestská webová stránka


