
                  OBEC KLOKO ČOV  
       023 22 Klokočov č. 962 

www.klokocov.sk                                                                                 Obecný úrad Klokočov tel.: 041/43 58 110                                 Fax: 041/43 58 338 

e-mail: starostka@klokocov.sk, majetok@klokocov.sk 

starostka mobil: 0948 466 770 

                 
Vyhlásenie verejnej ponuky na priamy prenájom majetku Obce Klokočov   

– zverejnenie zámeru prenájmu 
 

Obec   Klokočov   so  sídlom Klokočov 962, 023 22  Klokočov,  IČO 00314048, zastúpená starostkou  
Veronikou Haferovou, v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a § 12 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Klokočov a v súlade s uznesením 
Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov č. 54/2015 zo dňa 27.03.2015 zverejňuje svoj zámer prenajať 
bytové priestory. 
 
Predmet nájmu:  

• bytové priestory o výmere 19,468 m2 podlahovej plochy – byt č. 3 v dome č. s. 1083, Klokočov, 
Hlavice, zapísaného na LV č. 14460 v k. ú. Klokočov 

 
Doba nájmu:  do 31.07.2015 
 
Cena nájmu je schválená uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov č. 291/2013 zo dňa 
16.12.2013 
 
Doručovanie žiadostí: 
Lehota na doručovanie žiadostí je do 15.04.2015 do 12.00 h do kancelárie 1. kontaktu OÚ Klokočov 962 
Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 15.04.2015 o 14.00 h v kancelárii starostky obce, OÚ Klokočov č. 962 
 
Žiadosť musí obsahovať: 
 a) identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu  
                  tel. kontakt) 
 b) predmet nájmu podľa údajov ponuky 
 c) odôvodnenie žiadosti 
              d) čestné vyhlásenie - § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
              e) vyhlásenie podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  
                  a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Bližšie informácie ohľadom ponuky Obce Klokočov budú poskytnuté záujemcom osobne na oddelení 
referátu správy majetku alebo na tel. čísle 041/ 4358 110 kl.14, e-mail: majetok@klokocov.sk 
 
Žiadosti doručené po lehote na predloženie žiadostí, ako aj žiadosti, ktoré neobsahujú všetky požadované 
náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. 
Kritériá na vyhodnotenie žiadostí: 
1. obyvateľ Obce Klokočov 
2. sociálna situácia žiadateľa 
3. poradie doručenia žiadosti  
Obec Klokočov si vyhradzuje právo odmietnuť všetky žiadosti. 
                 
V Klokočove 01.04.2015                                         
      
                                                                                                                               Veronika Haferová 
                                              starostka obce 
1.)   Dátum zverejnenia:    01.04.2015        
2.)   Dátum zvesenia:                                      
3.)   Miesto zverejnenia:   - verejná tabuľa 
                                          - webová stránka obce 

                                                                                              


