
N á v r h Dodatku č. 1 zverejnený dňa : 12.02.2019 

Dodatok č. 1 schválený dňa : 28.02.2019  

Dodatok č. 1 vyhlásený dňa : 1.03.2019 

Dodatok č. 1  účinný od : 16.03.2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Strhároch  v súlade s ustanovením §6  a  §11 zákona č. 

369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona SNR č. 

138/19919  Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo  

 

 

Do d a t o k č. 1  
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 1/2015 zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce na území obce Dolné Strháre ,ktorým sa upravuje Všeobecne záväzné 

nariadenie obce takto:  

 

 

Článok 11. 

Ods.  10 

    

Zmeniť  odsek 10 v znení :  

Nájmy pozemkov  

Stanovenie ceny za nájom pozemkov sa stanovuje dohodou, najmenej za také nájomné , za 

aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké 

alebo porovnateľné nehnuteľnosti. 

Pozemky vo vlastníctve obce LV č.245 ako p. č. CKN 7 trvalý trávny porast  , ktoré sa 

nachádzajú v intraviláne obce Dolné Strháre prenechá  obec po schválení obecným 

zastupiteľstvom 3/5 väčšinou všetkých poslancov, občanom na základe zmluvy o nájme na 

obdobie 1 rok k účelu pestovania poľnohospodárskych plodín v cene 0,02eur za m² pričom 

zmluva bude uzatvorená k 1.3.v danom roku .S výnimkou v roku 2019 , kedy bude zmluva 

podpísaná a následne účinná od 1.4.2019.  

V prípade , že nájomca bude postupovať v dobe nájmu  nehnuteľnosti  v súlade s čl. 11 ods. 

11 ,bude mu umožnené  uzatvoriť zmluvu o nájme na predmetný pozemok aj v ďalšom 

období.  

Oznámenie o možnosti prenechania nehnuteľnosti do nájmu bude občanom oznámené 

spôsobom v obci obvyklým – na úradnej tabuli obce .  

 

Ostatné ustanovenia článku 11 odseku 10 sa rušia.  

 

1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2015 zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce ostávajú nezmenené v platnosti.  

2. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce bol 

schválený Obecným zastupiteľstvom v Dolných Strhároch  dňa  28.02.2019  uznesením  

č. 19 /2019      

3.Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce  nadobúda 

účinnosť dňa 16.03.2019 

 

 

                                                                                                                       Gabriela Hudecová  

starostka obce  



 

 


