
OBEC CICMANY 
Obecný úrad v Čičmanoch č.166, 013 15 Čičmany 

Zverejnenie zámeru 

prenechať do nájmu dodatočne prebytočný majetok obce Čičmany z dôvodu osobitného zreteľa 

Obec Čičmany v zmysle §9a) ods. 9 písm. c) zákona č,. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znaní neskorších 
predpisov, v súlade s Uznesením obecného zastupiteľstva č. 7/2021 zo dňa 26.2.2021, 

zverejňuje zámer prenechať do dlhodobého nájmu pozemok obce Čičmany z dôvodu osobitého zreteľa: 
pozemok CKN parcelné č. 8834 o výmere 2270 m 2 , druh pozemku: trvalý trávny porast, v katastrálnom 
území Čičmany, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade Žilina, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 
3673, z dôvodu že žiadateľ má záujem využiť pozemok na ekologický chov koni, vrátane chráneného 
slovenského plemena, 

záujemcovi o nájom: pánovi Miroslavovi Drobcovi, bytom Šulekova 868/17, 971 01 Prievidza 

spôsob prenechania pozemku CKN parcelné č. 8834 o výmere 2270 m 2 , druh pozemku: trvalý trávnatý porast, 
v katastrálnom území Čičmany (list vlastníctva č. 3673), v celosti vo vlastníctve Obce Čičmany, do 
dlhodobého nájmu (dočasné užívanie za odplatu) nájomcovi Miroslavovi Drobcovi, bytom Šulekova 868/17, 
971 01 Prievidza, podľa ustanovenia §9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, za podmienok stanovených obecným zastupiteľstvom, z dôvodov hodných osobitného 

ktorí spočívajú v tom, že sa jedná o pozemok, ktorý je pre obec dlhodobo nevyužiteľný, nachádzajúci sa v 
extraviláne obce. Žiadateľ má záujem využiť pozemok na ekologický chov koni, vrátane chráneného 
slovenského plemena. Ďalším dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že nájomca má záujem 
využívať chované kone na agroturistiku, t. j . prevádzkovať jazdy na koni pre obyvateľov a návštevníkov obce, 
prevádzkovanie tréningov jazdy na koni pre deti, ako aj teoretickú časť spojenú s chovom koni. Tiež v 
budúcnosti plánuje sa zúčastňovať pretekov a tým propagovať našu obec na rôznych podujatiach. Týmto 
zámerom žiadateľ prispeje k vyššiemu štandardu prezentácie našej obce. 

Podmienkou prenechania pozemku do nájmu je povinnosť, aby predložil potrebné povolenia (CHKO) na 
vykonávanie činnosti, ktorú má záujem prevádzkovať na pozemku CKN parcelné č. 8834 o výmere 2270 m 2 , 
druh pozemku: trvalý trávnatý porast, v katastrálnom území Čičmany. 

Zámer prenechať do nájmu pozemok obce Čičmany z dôvodu osobitného zreteľa bol predmetom 
schvaľovania Obecným zastupiteľstvom Obce Čičmany na rokovaní 26.2.2021, uznesením č. 7. Schválenie 
samotného nájmu pozemku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom ďalšieho rokovania 
Obecného zastupiteľstva Obce Čičmany. 
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