
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 predaji 
a nájme svojho prebytočného majetku  

z dôvodov hodných osobitného zreteľa: 

1. predaj elektroenergetického zariadenia 12488–MPV–Čadca–VNP, TS 233/ts/cadca_ 
skolka.ibv, v nasledovnom rozsahu: 
• VN vzdušná prípojka na TS 233/ts/cadca_skolka.ibv – od odbočky z hlavnej linky č. 

233 po TS – 3x50 AlFe6, dl. Cca 405 m – úsekový vypínač 233/uv/cadca_skolka.ibv,  
• 2-stĺpová TS 233/ts/cadca_skolka.ibv, 
do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Stredoslovenská distribučná, a. s., IČO: 36 442 
151, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina,  
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko ide o verejný záujem - uvedené 
elektroenergeetické zariadenie Stredoslovenská distribučná, a. s., dlhodobo prevádzkuje pre 
potreby občanov lokality U Hľúzy, za kúpnu cenu celkom 2 444,00 €. 
Podkladom pre stanovenie kúpnej ceny je znalecký posudok č. 100/2019 vyhotovený 
znaleckou organizáciou PBT, s. r. o., Pri Rajčianke 49, Žilina. 
Podmienky predaja: 
1. Nadobúdateľ ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy zaplatí Mestu Čadca ako 

predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom  dohodnutým v kúpnej zmluve.   

2. nájom nehnuteľnosti – časti pozemku o výmere 82 m2 vo výlučnom vlastníctve Mesta 
Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom Námestie slobody 30, Čadca, a to: 
• parc. č. KN-E 10043 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3350 m2,  
zapísaného na LV č. 3081 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre 
okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Horelica,  
nájomcovi –  O2 Slovakia, s. r. o., IČO: 35 848 863, so sídlom Einsteinova 24, Bratislava,  
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko ide o verejný záujem – zariadenie 
umiestnené na pozemku bude poskytovať elektronické komunikačné služby občanom mesta 
Čadca, za nájomné vo výške 800,00 €/rok.  
Podkladom pre stanovenie nájomného je nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste 
obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo 
porovnateľné veci.   
Doba nájmu – 30 rokov o odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy. 
Podmienky nájmu: 
1. Nájomné sa bude každoročne upravovať o percentuálnu výšku miery inflácie. 

Zverejnené dňa:  14. 2. 2020      Zvesené dňa:   


