
Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 
 

 

Obec Hýľov so sídlom Obecný úrad Hýľov, Hýľov č. 21, 044 12 Nižný Klátov, v zmysle § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto 

zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov.  

 

Obec má zámer prenajať nehnuteľný majetok : 

 

- Parcela registra E, č. 686 o výmere 6037 m2, trvalý trávny porast, k. ú. Hýľov; parcela 

registra E, č. 687 o výmere 9423 m2, trvalý trávny porast, k. ú. Hýľov; parcela registra 

E, č. 688/1 o výmere 2768 m2, trvalý trávny porast, k. ú. Hýľov; parcela registra E, č. 

845/3 o výmere 109399 m2, trvalý trávny porast, k. ú. Hýľov 

 

- žiadateľovi PD Klatov, a.s., Hlavná 53, 04412 Nižný Klátov, IČO: 00193909, 

zapísaný v obchodnom registri Košice I, oddiel Sa, vložka č.1566/V 

 

- Doba nájmu: na dobu 5 rokov 

 

- Cena nájmu: 35 eur/1ha/rok  

 

- Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obecné 

zastupiteľstvo Obce Hýľov považuje skutočnosť, že sa jedná o pozemky vhodné na 

poľnohospodárske využitie, tieto pozemky sú v súčasnej dobe využívané PD Klátov, 

ktoré investovalo finančné prostriedky do udržiavania, hnojenia, orania tak, aby aj 

začiatkom roka 2019 mohlo zasiať na tieto parcely poľnohospodárske plodiny. 

Prenajatie týchto pozemkov inému nájomcovi sa javí ako nehospodárne a 

neekonomické, nakoľko aj priľahlé pozemky obhospodaruje toto PD a v katastrálnom 

území obce je to jediný takýto subjekt. 

 

- Spôsob prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a dočasná 

prebytočnosť vyššie uvedeného nehnuteľného majetku Obce Hýľov boli schválené 

obecným zastupiteľstvom - Uznesenie č. 15/2019 dňa 26.3.2019.  

 

- Návrh na prenájom bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva v apríli 2019.  

 

- Doba zverejnenia: 01.04.2019 – 17.04.2019  

 

- Spôsob zverejnenia: webová stránka obce www.obechylov.sk , úradná tabuľa Obce 

Hýľov. 

 

 

V Hýľove, 01.04.2019 

 

        .................................................... 

         Bc. Júlia Kočíková 

              starostka obce 


