TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
K dolnej stanici 7282/20A 1, 911 01 Trenčín

________________________________________________________
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 9,
písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov,
zverejňuje svoj z á m e r
nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
nachádzajúceho sa v okrese Prievidza, v obci Prievidza, v k. ú. Prievidza, zapísaného na LV č.
11866:
stavby:

škola a internát - súp. č. 428 na pozemku parc. č. 3946/81

pozemky :

parcely registra „C“:
parc. č. 3946 / 81 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 189 m²
parc. č. 3946 / 84 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 471 m².

pre spoločnosť Jabloň spol. s r.o., Tenisová č. 25, 971 01 Prievidza, IČO: 50 527 363 za
celkovú cenu nájmu 1 euro/rok (slovom: jedno euro), na dobu 15 rokov s opciou na
prenájom na ďalších 5 rokov za účelom zriadenia spoločenského a kreatívneho centra
JABLOŇ, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov a čl. 26
Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1
a Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Osobitný zreteľ spočíva vo verejnom záujme zlepšiť kvalitu života obyvateľov regiónu horná
Nitra a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený
a udržateľný rozvoj a prispieť ku zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónu a dopomôcť k rozvoju
podnikateľského prostredia, rozvoju cestovného ruchu a sociálnej inklúzie. Spoločnosť Jabloň
spol. s r.o., Tenisová č. 25, 971 01 Prievidza, IČO: 50 527 363 sa zároveň zaviazala počas prvých
dvoch rokov nájmu investovať do rekonštrukcie a opravy predmetu nájmu najmenej 200 000 €
(slovom: dvestotisíc eur) bez nároku na refundáciu akýchkoľvek nákladov na túto opravu
a rekonštrukciu.

