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Obec Klieština, Obecný úrad v Klieštine č. 45, 018 02   
 

                                                                                          

 

 

Zverejnenie zámeru prenechania nehnuteľného majetku obce 

Klieština do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 

 

 

Obec Klieština v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechania nehnuteľného majetku obce do 

nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

 

Ide o prenájom nehnuteľného majetku obce, a to pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Klieština : 

 

- časť pozemku odčleneného od parcely KN-E č. 488 ostatné plochy, celková výmera 1572 

m2 zapísaný na LV č. 659, vedenom na katastrálnom odbore Okresného úradu Považská 

Bystrica, pozemok sa nachádza v zastavanom území obce – intraviláne obce, do 

navrhovaného novovytvoreného pozemku parcely KN-C č. 405/2 zastavaná plocha, 

o výmere 25 m2,  

- časť pozemku odčleneného od parcely KN-E č. 487 trvalý trávnatý porast, celková 

výmera 473 m2 zapísaný na LV č. 659, vedenom na katastrálnom odbore Okresného 

úradu Považská Bystrica, pozemok sa nachádza v zastavanom území obce – intraviláne 

obce, do navrhovaného novovytvoreného pozemku parcely KN-C č. 239/2 zastavaná 

plocha, o výmere 77 m2, 

- časť pozemku odčleneného od parcely KN-E č. 487 trvalý trávnatý porast, celková 

výmera 473 m2 zapísaný na LV č. 659, vedenom na katastrálnom odbore Okresného 

úradu Považská Bystrica, pozemok sa nachádza v zastavanom území obce – intraviláne 

obce, do navrhovaného novovytvoreného pozemku parcely KN-C č. 240/2 záhrada, 

o výmere 87 m2, 

 

zameraných geometrickým plánom č. 053/2021 zo dňa 14.04.2021, vypracovaným GeolD s.r.o., 

Hatné č. 210, IČO 46659757, overený dňa 31.05.2021 katastrálnym odborom Okresného úradu 

Považská Bystrica pod číslom 370/2021, Ing. Viliamovi Paholíkovi, Klieština č. 36, 018 02 

Dolná Mariková. Výška nájmu 30,- Eur na rok, doba nájmu 5 rokov. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Dôvodom prenájmu nehnuteľného majetku obce je, že pozemky ktoré vlastní obec chce žiadateľ 

využívať na zlepšenie prístupu k rodinnému domu súpisné číslo 51 a priľahlému pozemku - 

dvoru, ktorých je vlastníkom, nakoľko nemá iný prístup na miestnu komunikáciu a uvedená časť 

pozemkov je v súčasnom období pre obec nevyužiteľná a obec v súčasnosti neplánuje ich ďalšie 

využitie. 

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce 

z dôvodov osobitného zreteľa boli schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce 

Klieština dňa 04.08.2021 uznesením číslo 81/2021 bod 2.   

Pri rozhodovaní o zámere prenájmu nehnuteľného majetku obce boli prehodnotené všeobecné 

zákonné povinnosti hospodárenia s majetkom obce a verejné záujmy. 

 



Prenájom nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom 

schvaľovania na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Klieština. 

 

Tento zámer bude zverejnený najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu nehnuteľného 

majetku obce obecným zastupiteľstvom obce Klieština počas celej tejto doby. 

 

Spôsob zverejnenia : webová stránka obce www.kliestina.ocu.sk a úradná tabuľa Obce Klieština. 

 

 

V Klieštine dňa 16.09.2021 

 

 

                                                                                                          JUDr. Rastislav Bačík v. r. 

                                                                                                                    starosta obce 

 

 

  

Zverejnené dňa : 20.09.2021 

Zvesené dňa      : 

http://www.kliestina.ocu.sk/

