
 
 
 

telefón: 055 / 7290591   
fax: 055 / 6991422  

email: kysak@kysak.sk 

 

Obec KYSAK   
044 81, okres Košice-okolie 

Oznámenie zámeru  
 

Obec Kysak podľa ustanovenia § 9a ods. 5 v spojitosti s ustanovením § 9a ods. 9 zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme týmto 

zámer prenaja ť svoj majetok formou priameho nájmu 

priestory  v budove domu služieb (drobnej prevádzan e) č.p. 303 vo vlastníctve obce 
Kysak, zapísanej na Katastrálnom úrade Košice – okolie  na LV č. 649, parcelné číslo 354, 
register KN-C,  za týchto podmienok:  
 
1. priestory a minimálna cena za nájom: 

 
2. prevádzkové náklady a miestny poplatok za TKO sú účtované zvlášť 
3. nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 5 rokov  
4. trojmesačná výpovedná lehota 
 

Obec Kysak nemôže prenajať predmetnú nehnuteľnosť priamym nájmom osobám uvedeným 
v  § 9a) ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Cenové ponuky v písomnej forme môžu záujemcovia doručiť na adresu:  

Obec Kysak, Obecný úrad 146, 044 81 Kysak 

a to doporučenou zásielkou alebo osobne prostredníctvom podateľne v zalepenej obálke 
s označením:  „Cenová ponuka – priamy nájom – NEOTVÁRA Ť“,   

v  termíne do 15.03.2016 do 12:00 hod. 

Záujemcovia spolu s cenovou ponukou doložia aj tlačivá „Čestné prehlásenie“ a „Prehlásenie 
o záväzkoch a iných povinnostiach“, pričom prehlásenia musia byť potvrdené úradne 
osvedčeným podpisom. Tlačivá prehlásení je možné získať na obecnom úrade v Kysaku 
a na internetovej stránke obce www.kysak.sk v sekcii „Úradné dokumenty/Prehlásenia“ 

Obec Kysak si vyhradzuje právo neprijať ktorýkoľvek predložený návrh bez udania dôvodu. 

Zámer sa zverejňuje na fyzickej úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce  
www.kysak.sk v sekcií „Úradná tabuľa“. 

 

 

Ľubomír Krajňák 

starosta obce 

Vyvesené dňa:  26.2. 2016  

Zvesené dňa:   

Priestory na prenájom Miestnosť č. Počet m2 Minimálna Cena /m 2/rok   

Kancelárske priestory 3 20 15 €  
Kancelárske priestory 5 50 15 €  
Garáž 2 51 10 €  
Povinné príslušenstvo ku 
kanceláriám 

WC a spoločná  
chodba 10 7  € 


