OBEC PLIEŠOVCE
Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce
zverejňuje
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

zámer prenajať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa
Predmet podnájmu: Podnájom ubytovne nachádzajúcej sa v priestoroch Turistickej ubytovne, Školská
29/15, 962 63 Pliešovce vo vlastníctve obce Pliešovce.
Obecné zastupiteľstvo Obce Pliešovce schválilo uznesením číslo 61/2019 ukončenie zmlúv s LOM
a SLUŽBY s. r. o. o poskytnutí služieb a nájomných zmlúv týkajúcich sa ČOV, verejnej kanalizácie,
turistickej ubytovne, bytov, nebytových priestorov (Dom služieb, starý kultúrny dom, budova
Zvolenská cesta č. 52/41, garáž pri ubytovni, kancelárie PD Pliešovce, pastierňa, uholňa, komín pri
bývalej kotolni), montážnej plošiny, služieb a prenájmu ostatného hnuteľného majetku k 30. 06. 2019.
Podnájomné zmluvy od 01. 07. 2019 budú uzatvárať s podnájomníkmi Obecné lesy Pliešovce s.r.o. na
základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Pliešovce číslo 62/2019. Cena podnájmu sa určuje
v upravenej výške, oproti podnájmom, ktorá bola určená v podnájomných zmluvách s LOM a SLUŽBY
s. r. o.
Cenník služieb ubytovňa
cena ubytovania na 1 noc za 1 lôžko
cena ubytovania na 6 a viac nocí za 1 lôžko

Cena bez DPH
10,00 €
8,00 €

DPH 10 %
1,00 €
0,80 €

Predajná cena
11,00 €
8,80 €

cena ubytovania 3 izb. Apartmán
cena ubytovania na 1 noc za 1 lôžko
cena ubytovania na 6 a viac nocí za 1 lôžko

13,64 €
11,36 €

1,36 €
1,14 €

15,00 €
12,50 €

Dlhodobý prenájom izieb:
Juraj Popálený
kalendárny mesiac

154,55 €

15,50 €

170,00 €

Ján Vodecký
Roman Ďurčo

154,55 €
154,55 €

15,50 €
15,50 €

170,00 €
170,00 €

Maroš Virik
Pavel Degúľ

154,55 €
154,55 €

15,50 €
15,50 €

170,00 €
170,00 €

a
Doba podnájmu: na dobu určitú pri dlhodobých podnájmoch do 31.12.2020.
Podnájom priestorov bude predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu obce Pliešovce na
najbližšom júnovom zasadnutí zastupiteľstva.
Zverejnené dňa: 07.06.2019

