OBEC ROVINKA
Obecný úrad, Hlavná 350/95, PSČ 900 41 Rovinka

Obec Rovinka podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov v spojitosti s VZN č. 1/2015 Zásady hospodárenia s majetkom obce
a v súlade s uznesením č. 126/2020 zverejňuje svoj zámer:
Prenajať spôsobom hodným osobitného zreteľa majetok obce:
nebytové priestory v budove „Pošta – Potraviny“, spolu 2 miestnosti o celkovej výmere 28,00
m2 , súp. č. stavby 44, postavenej na pozemku parc. č. 1333, k. ú. Rovinka, zapísanej na LV
364 pre spoločnosť: L&L, s.r.o., Rovinka 38/31, 900 41 Rovinka, IČO 50 206 206; a to
dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 27/2016 zo dňa 31. 03. 2016. Dodatok č. 1 sa bude týkať
výlučne zmeny doby nájmu na ďalších 5 rokov t. j. do 31. 03. 2026. Ostatné náležitosti zmluvy
ostávajú nezmenené.
Odôvodnenie: zachovanie služieb poskytujúcich základné potraviny pre danú lokalitu v
Rovinke
Ing. Zuzana Klimáková, referent majetku, rozpočtu a účtovníctva
klimakova@obecrovinka.sk, tel. 02/59304055

Vyvesené dňa: 12.01.2021
Zvesené dňa:

OBEC ROVINKA
Obecný úrad, Hlavná 350/95, PSČ 900 41 Rovinka

Obec Rovinka podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov v spojitosti s VZN č. 1/2015 Zásady hospodárenia s majetkom obce
a v súlade s uznesením č. 127/2020 zverejňuje svoj zámer:
Prenajať spôsobom hodným osobitného zreteľa majetok obce:
nebytové priestory v budove „Pošta – Potraviny“, o celkovej výmere 60,92 m2 , súp. č. stavby
44, postavenej na pozemku parc. č. 1333, k. ú. Rovinka, zapísanej na LV 364 pre spoločnosť:
Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36 631 124; a to
dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 109/2015. Dodatok č. 2 sa bude týkať výlučne zmeny
doby nájmu na ďalších 5 rokov t. j. do 31. 12. 2025. Ostatné náležitosti zmluvy ostávajú
nezmenené.
Odôvodnenie: zachovanie služieb Slovenskej pošty pre obyvateľov obce
Ing. Zuzana Klimáková, referent majetku, rozpočtu a účtovníctva
klimakova@obecrovinka.sk, tel. 02/59304055

Vyvesené dňa: 12.01.2021
Zvesené dňa:

