
 

                                                                                

                               ZVEREJNENIE  ZÁMERU   OBCE 

Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce 

obchodnou verejnou súťažou 

 

 

 Obec Sihla, zastúpená starostom obce Mariánom Ilčíkom v zmysle zákona 

č. 258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer podľa § 9a ods. 1 písm. a) 

a odseku 9 vyššie uvedeného zákona: 

 

„Prenájom nehnuteľnosti –viacúčelová budova so súpisným číslom 109 

postavená  na parcele KNC 535/1, v k.ú. Sihla 

druh pozemku –zastavaná plocha a nádvorie o výmere 153 m2“,   

je vedená na LV č. 100, vlastníkom je obec Sihla. Rozmery budovy sú 

špecifikované v znaleckom posudku č. 39/2021 a je k nahliadnutiu na 

obecnom úrade.  

 

 

Zámer bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Sihle  č. 02/2021  

zo dňa  03.05.2021. 

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli obce 

a internetovej stránke obce www.sihla.sk . 

 

Bližšie informácie na Obecnom úrade v Sihle alebo telefonicky na  

t.č. 0910444437. 

 

 

Zverejnené v Sihle, dňa  03.05.2021 

 

 

Zvesené v Sihle, dňa:  ....................... 

 

                                                                                                Marián Ilčík 

                                                                                                starosta obce         

http://www.sihla.sk/


                                                                              

 

                               ZVEREJNENIE  ZÁMERU   OBCE 

Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce 

obchodnou verejnou súťažou 

 

 

 Obec Sihla, zastúpená starostom obce Mariánom Ilčíkom v zmysle zákona 

č. 258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer podľa § 9a ods. 1 písm. a) 

a odseku 9 vyššie uvedeného zákona: 

 

„Prenájom nehnuteľnosti –budova bez súpisného čísla postavená  na 

parcele KNE1022/1  (KNC536) v k.ú. Sihla 

druh pozemku –ostatná plocha o výmere 33 m2“,   

je vedená na LV č. 100, vlastníkom je obec Sihla. Rozmery budovy sú 

špecifikované v znaleckom posudku č. 39/2021 a je k nahliadnutiu na 

obecnom úrade.  

 

 

Zámer bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Sihle  č. 02/2021  

zo dňa  03.05.2021. 

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli obce 

a internetovej stránke obce www.sihla.sk . 

 

Bližšie informácie na Obecnom úrade v Sihle alebo telefonicky na  

t.č. 0910444437. 

 

 

Zverejnené v Sihle, dňa  03.05.2021 

 

 

Zvesené v Sihle, dňa:  ....................... 

 

 

                                                                                                 Marián Ilčík 

                                                                                                starosta obce         

http://www.sihla.sk/


 


