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Špecifikácia Zámeru: 
Obec Hviezdoslavov  p r e j a v u j e  zámer prenájmu obecného nebytového 

priestoru graficky zobrazeného v prílohe tohto Zámeru (časť Výkres, pôdorys prízemia) – 
časti kultúrneho domu (ďalej ako „KD“) – v bočnom trakte KD, so samostatným vstupom, v 
súčasnosti slúžiacej ako sklad materiálu, ktorým disponuje ako vlastník, z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa popísaných nižšie:  

• v celkovej ploche o výmere 112,36 m2 

nachádzajúceho sa v kat. území Hviezdoslavov, evidovaného na LV č. 177 ako výlučné 
vlastníctvo obce Hviezdoslavov, s charakterom predmetu nájmu ako prevádzka pošty.  

Obec Hviezdoslavov prejavuje zámer prenájmu na základe horeuvedeného a na 
základe vzájomných rokovaní, ktoré vyústili do návrhu nájomnej zmluvy, skoncipovanej 
Právnym úsekom obce. Zmluva bude následne, po úspešnom schválení Zámeru, samostatným 
a riadnym bodom rokovania OcZ. 

Predmetný Zámer bol transparentne a v súlade s príslušnou legislatívou zverejnený na 
úradnej tabuli obce, ako i na jej webovom sídle www.Hviezdoslavov.sk dňa 22.3.2022, t. j. 
min. 15 dní pred rokovaním  OcZ. 

 

Dôvodová správa a opodstatnenie dôvodov hodných osobitného zreteľa: 

Dôvody hodné osobitného zreteľa sú, resp. užívaním predmetu nájmu na 
dohodnutý účel vznikne: 

• do 10 nových pracovných miest pre obyvateľov obce Hviezdoslavov 
• moderná prevádzka poštových služieb v katastri obce Hviezdoslavov, 
• dlhoočakávaný benefit pre obyvateľov obce Hviezdoslavov, 
• zatraktívnenie lokality súčasného centra obce Hviezdoslavov, 
• časovo efektívne vybavovanie poštovej agendy a písomností gestorovanej OcÚ či 

StÚ Hviezdoslavov, príp. šk. zariadeniami nachádzajúcimi sa v blízkom okolí, 

čím sa pozdvihne hodnota celej novovznikajúcej lokality „Centrum obce Hviezdoslavov“. 

Obec zároveň získa strategického a stabilného partnera s vysokou kredibilitou, 
z ktorého bude v konečnom dôsledku, na základe nájomnej zmluvy a vyplývajúcich 
finančných záväzkov zo strany budúceho nájomcu, profitovať i ekonomicky a reputačne. 

 

Stanovisko Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja zo zasadnutia 16.3.2022: 

Komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu, aby so zámerom súhlasilo. 

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

      Marek Lackovič, MBA, starosta obce 


