
Zámer a spôsob prenechania majetku obce Veľká Ida do nájmu formou obchodnej 

verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a), ods. 2 v spojení s ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len „zákon o majetku obcí“) 

 

Obec Veľká Ida podľa § 9a ods. 1 písm. a), ods. 2 v spojení s ods. 9 zákona o majetku obcí a v 

súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Veľká Ida  č. 8/2023 z 3. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Veľká Ida, konaného 16.2.2023. 

 

zverejňuje zámer prenechať do nájmu nebytové priestory vo výlučnom vlastníctve obce Veľká 

Ida o veľkosti podielu 1/1, vedených Okresným úradom Košice-okolie, katastrálny odbor na LV 

6745, okres Košice-okolie, obec Veľká Ida, katastrálne územie Veľká Ida, a síce: 

 

 nebytové priestory o výmere 240 m², na adrese Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida, 

v budove Základnej školy – miestnosti a ich príslušenstvo, a to školská kuchyňa 

s kuchynskými strojmi a kuchynským riadom, škrabka, chodba, kancelária, šatňa 

(toaleta + sprcha), sklad a pivnica, tvoriace stavebnú a funkčnú súčasť budovy – 

stavby so súpisným číslo 1, druh stavby: budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 6745, postavenej na pozemku parcelné číslo KN-C 

3195/53, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 4731 m², spôsob 

využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená 

súpisným číslom, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Veľká Ida, obec Veľká Ida, 

okres Košice-okolie, zapísaného v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom 

Košice-okolie katastrálnym odborom, na liste vlastníctva číslo 6746. 

 

(ďalej len „nebytové priestory“) 

 

a spôsob ich prenechania do nájmu formou obchodnej verejnej súťaže. 

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli obce Veľká Ida 

a internetovej stránke obce Veľká Ida: www.velkaida.sk 

 

 

 

....................................................... 

Peter Nagy 

starosta obce Veľká Ida 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa 17. 2. 2023 a v regionálnej 

tlači od 20. 2. 2023. 

 


