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         Z Á M E R  
 

      Obec Oborín v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov touto cestou zverejňuje zámer na prenájom nehnuteľností v k. ú. Kucany 

zapísané na liste vlastníctva č.1 obecný dom č.s.26 na par.č.149/2 za účelom zriadenia 

kancelárie pre SMS a.s., IČO: 35727951, so sídlom Partizánska cesta 91, Banská Bystrica, PSČ 

974 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v odd: Sa vložka č.: 

692/S za mesačné nájomné vo výške 700,-€ na obdobie do 30.11.2022, polyfunkčný dom č.s.41 

na par.č.149/3 za účelom ubytovania zamestnancov pre SMS a.s., IČO: 35727951, so sídlom 

Partizánska cesta 91, Banská Bystrica, PSČ 974 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Banská Bystrica v odd: Sa vložka č.: 692/S za mesačné nájomné vo výške 1.400,-€ na 

obdobie do 30.11.2022.  Jedná sa o prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

 

              O d ô v o d n e n i e :          

 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že obec je vlastníčkou vyššie uvedených budov, ktoré sú 

dlhodobo neužívané, tieto sa nachádzajú v časti Obci Kucany a o nájom nehnuteľností prejavila 

záujem vyššie uvedená obchodná spoločnosť, ktorá realizuje rekonštrukciu mosta cez rieku 

Laborec v katastrálnom území Sirník a potrebujú na zabezpečenie týchto prác kancelárske 

priestory a ubytovanie pre svojich zamestnancov čo najbližšie k miestu realizácie prác. 

O prenájom a užívanie týchto nehnuteľností nemala záujem žiadna iná fyzická osoba ani 

právnická osoba už dlhodobo, obci vznikajú iba náklady súvisiace s udržiavaním týchto stavieb 

a takto počas uvedeného obdobia obec získa finančné prostriedky z ich nájmu na dobu určitú 

do 30.11.2022.   

 

 

 

                    Arpád Csuri  

        starosta obce 
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