
MESTSKÝ ÚRAD, 01438 BYTČA

Vyhlásenie

verejnej ponuky na priamy prenájom

majetku Mesta Bytča - zverejnenie zámeru prenájmu

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

dňa 28.04.2022, schválilo uznesením Č. 56/2022 zverejnenie zámeru priameho

prenájmu mestského majetku tretej osobe, resp. tretím osobám a to časti mestského

pozemku z parc. CKN Č. 3020/7, k.ú. V. Bytča, o výmere 42 m2 (pri Hostinci

Panelák), za účelom zriadenia letnej terasy v súlade s architektonickým riešením zo

dňa 19. 4. 2022, v období od 01.05. do 30.09. počas kalendárneho roka, s min.

cenou prenájmu pozemku vo výške 696 €, a s nájomnou zmluvou uzatvorenou na

dobu neurčitú, s podmienkou dodržania zákonných predpisov vzťahujúcich sa na

zriadenie 'a prevádzkovanie letných terás. Zámer priameho prenájmu predmetného

pozemku sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regionálnej

tlači a to s min. 15 - dňovou lehotou na doručenie ponúk záujemcov. Vyhodnotenie

súťaže bude prebiehať priamo na zasadnutí MZ v Bytči. Ostatné podmienky tohto

prenájmu sú uvedené v uznesení MZ Č. 56/2022. Záujemcovia môžu doručiť

písomné návrhy na prenájom predmetného mestského majetku v zalepenej obálke,

s označením " NEOTVÁRAŤ - cenová ponuka na prenájom mestského majetku

v k.ú. V.B'ytča, časť parc.. CKN Č. 3020/7 " - Letná terasa a to najneskôr do

25.05.2022. t.j. streda. do podatel'ne na ·MsÚ v Bytči, Námestie SR č.1, 014 01

Bytča (do 14,QQ_hod.). Vyhodnotenie týchto ponúk bude prebiehať na najbližšom

zasadnutí MZ v Bytči. Bližšie informácie ohl'adom vyhlásenej verejnej ponuky Mesta

Bytče a zverejneného zámeru priameho prenájmu budú poskytnuté záujemcom na

odd. Správy majetku a RR, na MsÚ v Bytči, č. dverí 11 a na tel. čísle: 041/507 3927

a 0905/692286 - Ing. Kotešovský.
V Bytči, dňa: 02.05.2022

Mgr. Marta Mičietová
prednosta úradu

l) Dá/um zverejnenia: 03.05.2022
2) Dátum zvesenia: 26.05.2022
3) Miesto zverejnenia: - verejná tabuľa

- mestská webová stránka
- regionálne noviny Žilinské noviny My


