
Obec Pečovská Nová Ves, ul. Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves, IČO: 00327590 

 

 

 

Zverejnenie zámeru prenajať pozemky vo vlastníctve obce 
 

 

 

Predmet prenájmu: 

- parcela registra KN-C 1544/32, o výmere 536 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaná 

na LV 1116, katastrálne územie Pečovská Nová Ves, okres Sabinov,  

- parcela registra KN-C 1544/33, o výmere 1091 m2, druh pozemku ostatná plocha, 

zapísaná na LV 1116, katastrálne územie Pečovská Nová Ves, okres Sabinov,  

- parcela registra KN-C 1544/34, o výmere 536 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaná 

na LV 1116, katastrálne územie Pečovská Nová Ves, okres Sabinov.  

 

Účel nájmu: 

Nájomca bude oprávnený využívať predmet nájmu za účelom uskutočnenia stavby 

s názvom „Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2x12 B.J. - Bežný štandard“ v rozsahu 

SO-01 Bytový dom 12 B.J., SO-02 Bytový dom 12 B.J.  a spol. v súlade s podmienkami 

stavebných povolení sp. zn.: 404/2019-163/Mp-03  zo dňa 22.11.2019 vydaného obcou 

Pečovská Nová Ves, právoplatné a vykonateľné dňom 23.12.2019 na povolenie stavby 

s názvom „Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2x12 B.J. - Bežný štandard“ v rozsahu 

SO-01 Bytový dom 12 B.J., SO-02 Bytový dom 12 B.J., SO-04 Vodovodná prípojka, SO-

05 Kanalizácia splašková, SO-07 Pripojovací plynovod, SO-08 NN prípojka, SO-09 

Verejné osvetlenie, sp. zn.: 405/2019-164/Mp-03  zo dňa 22.11.2019 vydaného obcou 

Pečovská Nová Ves, právoplatné a vykonateľné dňom 27.12.2019 na povolenie stavby 

s názvom „Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2x12 B.J. - Bežný štandard“ v rozsahu 

SO-03 Spevnené plochy a rozhodnutia sp. zn.: OU-SB-OSZP-2020/000096-013 zo dňa 

16.4.2020 vydaného Okresným úradom Sabinov, Odborom starostlivosti o životné prostredie, 

právoplatné a vykonateľné dňom 20.5.2020 na zriadenie vodnej stavby „Bytový dom v obci 

Pečovská Nová Ves 2x12 B.J., bežný štandard“ v rozsahu SO-06 Kanalizácia dažďová. 

 

Forma výberu nájomcu:  
Obchodná verejná súťaž podľa § 9a ods. 1) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších zákonov o najvhodnejšie návrhy na uzavretie nájomnej zmluvy. 

 

Návrh výšky ročného nájomného za celý predmet nájmu  
ročné nájomné za 1 m2 nesmie byť nižšií ako 0,81.- Eur (slovom: nula 81/100 Eur) za 1m2. 

 

 

V Pečovskej Novej Vsi dňa 23.7.2020. 

 

 

 

 

 

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

                              PhDr. Jaroslav Dujava  

                                                                                                       starosta obce 


