
MESTO ČADCA, Námestie slobody 30, 022 01  Čadca, IČO:  00 313 971,  podľa § 9a zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uverejňuje informácie o nájme 
svojho prebytočného majetku  

z dôvodov hodných osobitného zreteľa: 

a) nájom nehnuteľnosti – pozemku, a to: 
• parc. č. KN-C 2933 – Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 22 m2 v podiele ½, 

zapísanom na LV č. 6019, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre 
okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca, 
nájomcovi  – MVDr. Tomáš Bernát, Staškov 387. 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o pozemok zastavaný 
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a 
využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, za nájomné podľa znaleckého posudku, ktorý 
sa toho času vypracováva.  
Doba nájmu – neurčitá, začína plynúť dňom podpísania nájomnej zmluvy. 
Podmienky nájmu: 
1. Nájomné bude uhradené spätne za dobu nadobudnutia vlastníctva k pozemku titulom 

bezdôvodného obohatenia z dôvodu, že nájomca spoluvlastnícky podiel k pozemok 
neoprávnene užíva.  

2. Nájomca uhradí časť nákladov spojených vyhotovením znaleckého posudku.  
3. Nájomné sa bude každoročne upravovať o percentuálnu výšku miery inflácie.  

b) nájom nehnuteľnosti – pozemku, a to: 
• parc. č. KN-C 957/34 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 
zapísanom  na LV č. 3053, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre 
okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca, 
nájomcovi  – Ing. Marián Kišš, Sitnianska 21, Nové Zámky, 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o pozemok zastavaný 
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a 
využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, za nájomné  
Doba nájmu – neurčitá, začína plynúť dňom podpísania nájomnej zmluvy. 
Podmienky nájmu: 
1. Nájomné bude uhradené spätne za dobu nadobudnutia vlastníctva k pozemku titulom 

bezdôvodného obohatenia z dôvodu, že nájomca spoluvlastnícky podiel k pozemok 
neoprávnene užíva.  

2. Nájomca uhradí časť nákladov spojených vyhotovením znaleckého posudku.  
3. Nájomné sa bude každoročne upravovať o percentuálnu výšku miery inflácie.  
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