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                                                OBEC ČIČMANY 

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. 14/2022 zo dňa 27.4.2022, 

zverejňuje zámer prenechať do dlhodobého nájmu ( 5. rokov) pozemok obce Čičmany z dôvodu osobitého 

zreteľa: pozemok CKN parcelné č. 12 o výmere 245 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, v 

katastrálnom území Čičmany, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade Žilina, katastrálnom odbore na liste 

vlastníctva č. 2266, z dôvodu, parkovania  automobilov ubytovaných hostí, návštevníkov a zamestnancov 

penziónu Katka č.d. 50 

záujemcom o nájom manželom Jaromírovi Stankovi a Oľge Stankovej, bytom Čičmany č. 255, 013 15  

Čičmany  

spôsob prenechania pozemku CKN parcelné č. 12 o výmere 245 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvoria, v katastrálnom území Čičmany (list vlastníctva č. 2266), v celosti vo vlastníctve Obce Čičmany, do 

dlhodobého nájmu (dočasné užívanie za odplatu) nájomcom manželom Jaromírovi Stankovi a Oľge 

Stankovej, bytom Čičmany č. 255, 013 15  Čičmany , 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 zreteľa, ktorí spočívajú v tom, že sa jedná o pozemok, ktorý je pre obec 

momentálne nevyužiteľný, nachádzajúci sa v intraviláne obce. Žiadateľ má záujem využiť pozemok na 

parkovanie automobilov pre zamestnancov, ubytovaných hostí a návštevníkov penziónu Katka, ktorý je vo 

výlučnom vlastníctve manželov Stankových, čo svedčí aj  LV 237, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností 

na Okresnom úrade v Žiline,  katastrálny odbor.  

Zámer prenechať do nájmu pozemok  obce Čičmany z dôvodu osobitného zreteľa bol predmetom 

schvaľovania Obecným zastupiteľstvom Obce Čičmany na rokovaní dňa 27.4.2022, uznesením č. 14. 

Schválenie samotného nájmu pozemku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom ďalšieho 

rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čičmany. 

 

Vyvesené: 28.4.2022                                                                                      Zvesené:  
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