Obec Slovenská Ľupča
zverejňuje
v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
v platnom znení
zámer prenechať majetok Obce do nájmu
Zámer prenechať nehnuteľný majetok Obce Slovenská Ľupča do nájmu vopred určenému záujemcovi
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom Obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov, zverejňuje Obec v súlade so zákonom v lehote 15 dní pred schvaľovaním nájomnej
zmluvy Obecným zastupiteľstvom Obce Slovenská Ľupča.
Žiadateľ :
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o.
Sídlo: Skuteckého 132/22, 974 01 Banská Bystrica
IČO : 52 475 808
DIČ : 212 103 2452
Registrácia: Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor všeobecnej vnútornej správy pod č. OVVS/NO8/2019
Predmet nájmu :
Športového areálu, ktorý pozostáva zo :
- Športovej haly Slovenská Ľupča ako nehnuteľnosti vedenej Katastrálnym úradom Banská Bystrica,
katastrálny odbor, zapísaných na liste vlastníctva č. 1052 katastrálne územie Slovenská Ľupča na
pozemkoch KN- C 84/4 a KN-C 84/11, k.ú. Slovenská Ľupča,
- Športovej plochy ako pozemku vedenom Katastrálnym úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor,
zapísaných na liste vlastníctva č. 1052 katastrálne územie Slovenská Ľupča na pozemkoch KN- C 84/4,
k.ú. Slovenská Ľupča.
Účel nájmu :
Nájomca môže užívať Predmet nájmu výlučne pre organizovanie a uskutočnenie súťaží v rámci podujatia
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022.
Doba nájmu :
Dobu určitá, od 18.7.2022 do 2.8.2022.
Výška nájomného :
Nájomca zaväzuje platiť Prenajímateľovi :
- Nájomné vo výške, ktorá bude schválená Obecným zastupiteľstvom Obce Slovenská Ľupča,
- Prevádzkové náklady týkajúce sa výlučne spotreby elektrickej energie za zapojenie mobilnej
klimatizačnej jednotky, za predpokladu, že prenajímateľovi takéto náklady vzniknú.
Dôvod hodný osobitného zreteľa :
Je zdôvodnený tým, že účelom nájmu je organizácia Európskeho olympijského festivalu mládeže Banská
Bystrica 2022 konaného v dňoch 24.7.2022 až 30.7.2022, čím je preukázaný ojedinelý dôvod hodný
osobitného zreteľa, výlučne pre nájomcu a nie je žiadny predpoklad, že by predmetom záujmu
akéhokoľvek iného subjektu ako nájomcu bol nájom na uvedený účel.
V zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) bude Obecné zastupiteľstvo Obce Slovenská Ľupča rozhodovať
o uzatvorení Zmluvy o nájme pre žiadateľa, pričom na kladné rozhodnutie sa vyžaduje trojpätinová väčšina
všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

Zámer prenechať nehnuteľný majetok obce do nájmu podľa ust § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb.,
v platnom znení, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, sa v zmysle zákona zverejňuje na úradnej tabuli
a na internetovej stránke Obce Slovenská Ľupča dňa 10.6.2022, pričom bude zverejnený počas celej doby
až do schvaľovania, na najbližšom Obecnom zastupiteľstve Obce Slovenská Ľupča, najmenej po dobu 15
dní pred schvaľovaním.

V Slovenskej Ľupči dňa 10.6.2022

Mgr. Roland Lamper
starosta obce

