
Obec Gočovo, 
Obecný úrad Gočovo 

so sídlom Gočovo 92, 049 24 Vlachovo, v zastúpení starostom Obce Ing. Milanom Mlynárom, 
_________________________________________________________________________ 

 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Obce Gočovo 
podľa § 9a , odst. 9, písm.c, zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších 

predpisov, na ktorý sa vzťahuje prípad hodného osobitného zreteľa. 
 
Obec Gočovo  v súlade s ust. § 9a, odst.9, písm.c, zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov zverejňuje  zámer prenajať obecný nehnuteľný majetok, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý bol prejednaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
dňa  21.11.2016  na základe uznesenia  číslo: X-20/2016/C zo dňa 21.11.2016 v súlade s ust. § 9a, 
odst.9, písm.c, zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  a to v rozsahu :  
 
 - parcely č. 638/1 o výmere  247 m2 zapísanej na LV č. 1003 vedenom Okresným úradom,  

   katastrálnym odborom Rožňava, k.ú. Nižná Slaná, obec : Nižná Slaná 

 

Žiadateľom o prenájom je Zoltán Bolaček, nar.  27.03.1952 , Dobšinská časť  61, Nižnoslanská 

baňa, 049 23 Nižná Slaná   

 
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:  Ide o nehnuteľnosť Obce Gočovo, ktorá je 

v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťou žiadateľa a predmet nájmu by bol účelne využívaný pre 

potreby žiadateľa.  

Pre Obec je predmet nájmu  nevyužiteľný .Obec Gočovo  uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na 

nehnuteľnosti z dôvodu, že  sa prispeje k účelnejšiemu využitiu  iného majetku. 

Účelnosť využitia pozemku je v súlade s hospodárením majetku obce a verejným záujmom. 

 

Žiadosť žiadateľa bola  prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa  21.11.2016 a bol 

schválený zámer prenájmu nehnuteľnosti, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a, 

odst.9, písm.c, zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  na dobu neurčitú, s ročným nájmom  1 
€ splatným do 31.12. príslušného kalendárneho roka. Špecifikácia  predmetu nájmu  čo do jej 
umiestnenia  v prírode  a jej orientácie  je farbene označená  formou grafického náčrtu – mapy. . 
 

Žiadateľ  nie je osobou podľa § 9a, odst. 6, 7,zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení 

neskorších predpisov.  

Zámer prenajať  nehnuteľný majetok je zverejnený na : 

 

- úradnej tabuli  dňom 09.01.2017 

- internetovej stránke obce: :. obec@gocovo.sk,  dňom 09.01.2017 

Ing. Milan Mlynár 

 starosta Obce Gočovo 

  

 

 



 
Uznesenie číslo:   

X-20/2016/C zo dňa 21.11.2016 
 

Obecné zastupiteľstvo  Gočovo prerokovalo žiadosť žiadateľa Zoltán Bolaček, nar.  27.03.1952 , 
Dobšinská časť  61, Nižnoslanská baňa, 049 23 Nižná Slaná o prenájom nehnuteľnosti majetku 

obce Gočovo, v k.ú. Gočovo  , ako prípad hodný osobitného zreteľa: 
 

 
 - parcely č. 638/1 o výmere  247 m2 zapísanej na LV č. 1003 vedenom Okresným úradom,  
   katastrálnym odborom Rožňava, k.ú. Nižná Slaná, obec : Nižná Slaná 
 
Obecné zastupiteľstvo Obec Gočovo: Schvaľuje  zámer – prenájmu nehnuteľného majetku  
obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a, odst.9, písm. c, zák.  č. 138/1991 Zb.  
väčšinou hlasov v prospech žiadateľa :  Zoltán Bolaček, nar.  27.03.1952 , Dobšinská časť  61, 
Nižnoslanská baňa, 049 23 Nižná Slaná  . 

 
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:  Ide o nehnuteľnosť Obce Gočovo, ktorá je 

v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťou žiadateľa a predmet nájmu by bol účelne využívaný pre 

potreby žiadateľa.  

Pre Obec je predmet nájmu  nevyužiteľný .Obec Gočovo  uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na 

nehnuteľnosti z dôvodu, že  sa prispeje k účelnejšiemu využitiu  iného majetku. 

Účelnosť využitia pozemku je v súlade s hospodárením majetku obce a verejným záujmom. 

 

Obec zabezpečí  zverejnenie zámeru prenajať  majetok Obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

podľa § 9a, odst.9, písm. c, zák.  č. 138/1991 Zb. najmenej  na 15 dní pred schvaľovaním 

nájomnej zmluvy na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke  obce.  
 
Prítomní :  5 poslancov .....100 % 
Za hlasovalo: 5 poslancov .....100 % 
Proti hlasovalo: 0 
 

 

V Gočove, 21.11.2016                                                      Ing. Milan Mlynár - starosta Obce Gočovo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


