OZNÁMENIE
o zámere Mesta Vrútky prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta
z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne
Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Mesto Vrútky má zámer prenajať nehnuteľný majetok:
futbalový areál vo Vrútkach zapísaný na liste vlastníctva č. 1876, v katastrálnom území
Vrútky
-

Pozemok p. č.KN C 1049/1, ost. pl. o výmere 14299 m2 a p. č. KN C
1049/3, zast. plocha o výmere 401 m2
Budova súp. č. 5593 (tribúna futbalového štadióna), ktorá je technickohospodárskym objektom. V budove sa nachádza v prízemí 6 šatní,
miestnosť pre tréningové pomôcky trénerov, sociálne zariadenia, sprchy,
miestnosť pre rozhodcov, technické miestnosti – vykurovanie vody, sklad
vysušených dresov a prádla, práčovňa. Na poschodí sa nachádza miestnosť
hlásateľa, kancelária výboru a miestnosť na zápisy zápasov. Súčasťou
budovy je tribúna na sedenie pre divákov. Súčasťou prenájmu je aj
parkovacia plocha vedľa budovy.

Doba nájmu: od 1.1.2018 na dobu neurčitú
Cena nájmu: nájom za dospelých hráčov, t.j. od veku 18 rokov je vo výške jedného zápasu
bez osvetlenia 130,- a s osvetlením 150,- EUR.
- ATTACK VRÚTKY, Partizánska ul. 5593/42, 03861 Vrútky, zastúpený Michalom
Lesevom, predsedom klubu, IČO: 30226309
Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia ods. 9 písm. c) - prenájom
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Vrútky
považuje:
Budúci nájomca je od roku 1998 v dlhodobom prenájme týchto nehnuteľností, na území
mesta Vrútky ako jediný vykonáva futbalovú činnosť a Futbalový klub Vrútky je futbalovou
organizáciou v Meste Vrútky, ktorá od prvopočiatku vzniku futbalu vo Vrútkach realizuje
tento druh športu vo Vrútkach.
Doba zverejnenia: 27.11.2017 do 13.12.2017
Spôsob zverejnenia: webová stránka mesta, úradná tabuľa mesta
Vo Vrútkach, dňa 27.11.2017
Ing. Miroslav Mazúr
primátor mesta
v.r.

