Zverejnenie zámeru Obce Sučany
Vypožičať nehnuteľný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Sučany zverejňuje zámer vypožičať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 7/2009 o hospodárení
s majetkom Obce a to:
1. Výpožičku nehnuteľného majetku obce špecifikovaného ako nebytový priestor objekt
malej zasadačky na poschodí, ktorá je súčasťou Robotníckeho kultúrneho domu
zapísaného na LV č.1881, vedenom Okresným úradom Martin, a to budova so
súpisným č. 141 postavená na pozemku parcely registra C KN č. 638/1, na Nám.
SNP, 038 52 Sučany. Interval užívania celoročne 2 x v mesiaci podľa dohody,
maximálne 20 hod. mesačne vypožičiavateľovi MO Živena Sučany, Stromová 1, 038
52 Sučany, na základe žiadosti o povolenie užívania tohto priestoru za účelom
pravidelných stretnutí členiek tejto spoločenskej organizácie.
Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je, že vypožičiavateľ je spoločenská
organizácia, ktorá zabezpečuje kultúrno-spoločenskú činnost pre svoje členky a
občanov obce Sučany. Je potrebné dbať o vytvorenie vhodných priestorových
podmienok pre realizáciu záujmovej činnosti našich občanov. Obec Sučany v súlade s
§ 9 ods. 1 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prenecháva bezplatne do
užívania svoj vyššie špecifikovaný nehnuteľný majetok.
2. Výpožičku nehnuteľného majetku obce špecifikovaného ako nebytový priestor objekt
veľkej sály, ktorá je súčasťou Robotníckeho kultúrneho domu zapísaného na LV
č.1881, vedenom Okresným úradom Martin, a to budova so súpisným č. 141
postavená na pozemku parcely registra C KN č. 638/1, na Nám. SNP, 038 52 Sučany,
vypožičiavateľovi Kvetoslave Sumkovej, bytom Podskala 3, 038 52 Sučany, odbornej
cvičiteľke zdravotno-rehabilitačných cvičení pre občanov Sučian, na základe žiadosti
o povolenie užívania tohto priestoru za účelom výkonu zdravotno-rehabilitačných
cvičení.
Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je, že vypožičiavateľ zabezpečuje činnosť pre
potreby občanov obce Sučany. Je potrebné dbať o vytvorenie vhodných priestorových
podmienok pre realizáciu záujmovej činnosti našich občanov. Obec Sučany v súlade s
§ 9 ods. 1 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prenecháva bezplatne do
užívania svoj vyššie špecifikovaný nehnuteľný majetok.
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