Zverejnenie zámeru
Autor: Miroslav Bros, Zverejnené: 21.01.2017,

Obec Jablonové
so sídlom: Obecný úrad č. 92, 013 52
zastúpená starostom obce: Ladislavom Čičkom
zverejňuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a uznesením č. 49/2015 zo dňa
24.4.2015
zámer prenajať majetok vopred určenému záujemcovi
nehnuteľný majetok - parcela v k. ú. Predmier, a to:
pozemok, parc. C KN 2333 - ostatné plochy o výmere 9170 m² pre žiadateľa CEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o. so sídlom
Rajčianske mýto 1/D, Bratislava - Nové mesto, 831 02 za účelom výkonu podnikateľskej činnosti, zriadenia dočasných či
stavebných stavieb, vykonávanie terénnych a iných úprav, na dobu určitú do 31.12.2018 za nájomné vo výške:
a) 2 000,00 € bez DPH za celý predmet nájmu za príslušný kalendárny rok v ktorom nájomca vyťaží štrkopiesok od 100.001 ton do
200.000 ton,
b) 4.000,00 € bez DPH za celý predmet nájmu za príslušný kalendárny rok v ktorom nájomca vyťaží štrkopiesok od 200.001 ton a
viac.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tou skutočnosťou, že predmetom nájmu je pozemok, u ktorého vzhľadom na jeho
umiestnenie je problematická jeho údržba a nie je predpoklad možnosti využitia predmetu nájmu na iný účel.
Dátum zverejnenia: 27.4.2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obec Jablonové
so sídlom: Obecný úrad č. 92, 013 52
zastúpená starostom obce: Ladislavom Čičkom
zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a uznesením č. 53/2011 zo dňa
22.06.2012
zámer odpredať majetok obce:
nehnuteľný majetok - parcela v k.ú. Jablonové, a to:
pozemok, parc. E KN 528/13 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m² pre žiadateľa Katarína Krajčiová,rod. Kačincová,
bytom Jablonové 129 za cenu 1,50 EUR/m²
z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Žiadateľ sa o pozemok dlhodobo stará, užíva ho, svojou polohou a umiestnením je pre obec Jablonové nevyužiteľný.
Dátum zverejnenia: 06.08.2012

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obec Jablonové
so sídlom: Obecný úrad č. 92, 013 52
zastúpená starostom obce: Ladislavom Čičkom
zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a uznesením č. 53/2011 zo dňa
9.12.2011
zámer odpredať majetok obce:

nehnuteľný majetok - parcela v k.ú. Jablonové, a to:
pozemok, parc. E KN 148/160 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m² pre žiadateľa Pavol Čička, bytom Jablonové 258 za
cenu 1,50 EUR/m²
z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Žiadateľ sa o pozemok dlhodobo stará, užíva ho, svojou polohou a umiestnením je pre obec Jablonové nevyužiteľný.
Dátum zverejnenia: 13.12.2011

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obec Jablonové
so sídlom: Obecný úrad č. 92, 013 52
zastúpená starostom obce: Ladislavom Čičkom
zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a uznesením č. 32/2011 zo dňa
24.6.2011
zámer odpredať majetok obce:
nehnuteľný majetok - parcela v k.ú. Jablonové, a to:
pozemok, parc. E KN č. 60 - záhrady o výmere 124 m² pre žiadateľa Peter Hanulík, bytom Jablonové 153 za cenu 1,50 EUR/m²
z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Žiadateľ sa o pozemok dlhodobo stará, užíva ho, svojou polohou a umiestnením je pre obec Jablonové nevyužiteľný.
Dátum zverejnenia: 27.6.2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obec Jablonové
so sídlom: Obecný úrad č. 92, 013 52
IČO: 00321338
zastúpená starostom obce: Ladislavom Čičkom
zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a uznesením č. 14/2011 zo dňa
25.2.2011
zámer odpredať majetok obce:
nehnuteľný majetok - parcela v k.ú. Jablonové, a to:
pozemok, parc. C KN č. 519/1 - ostatné plochy o výmere 273 m² pre žiadateľa Ivan Krajči, bytom Jablonové 234 za cenu 1,50
EUR/m²
z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Žiadateľ sa o pozemok dlhodobo stará, užíva ho, svojou polohou a umiestnením je pre obec Jablonové nevyužiteľný.
Dátum zverejnenia: 28.2.2011

