
     Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov 

Obce Staškov v správe Základnej školy, Staškov  502 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Základná škola,  Staškov 502  ako správca majetku Obce Staškov v zmysle § 9 a ods. 

9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zverejňuje zámer prenájmu nebytových priestorov v období od 27.10.2017 do 30.06.2018 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa – nebytové priestory -  telocvičňu  Základnej 

školy, Staškov 502   Petrovi Fučkovi, Staškov    v sume  za  hodinu   10 € v zimných 

mesiacoch a 4 € v letných mesiacoch  v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa –  na športové aktivity.  

 

 

V Staškove, dňa  9.10.2017 

 

       Mgr. Mária Perďochová 

             riaditeľka školy 

 

 

 

Zverejnené na vývesnej tabuli Obce Staškov dňa  9.10.2017. 

 

 

 

 

Zámer prenajať priestory bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Staškove 

dňa   26.10.2017. 

 

 

 

 

 



 

 

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov 

Obce Staškov v správe Základnej školy, Staškov  502 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Základná škola,  Staškov 502  ako správca majetku Obce Staškov v zmysle § 9 a ods. 

9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zverejňuje zámer prenájmu nebytových priestorov v období od 1.11.2017  do  31.3.2018 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa – nebytové priestory – telocvičňu v priestoroch 

Základnej školy, Staškov 502   FK Slávia Staškov,    v sume  za  hodinu  10 € v súlade so 

Zákonom o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa – športové aktivity – futbal.  

 

 

V Staškove, dňa  9.10.2017 

 

       Mgr. Mária Perďochová 

             riaditeľka školy 

 

 

 

Zverejnené na vývesnej tabuli Obce Staškov dňa  9.10.2017. 

 

 

 

 

Zámer prenajať priestory bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Staškove 

dňa   26.10.2017. 

 

 

 



 

 

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov 

Obce Staškov v správe Základnej školy, Staškov  502 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Základná škola,  Staškov 502  ako správca majetku Obce Staškov v zmysle § 9 a ods. 

9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zverejňuje zámer prenájmu nebytových priestorov v období od 1.11.2017  do  31.3.2018 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa – nebytové priestory – telocvičňu v priestoroch 

Základnej školy, Staškov 502   Milanovi Fojtíkovi, Olešná    v sume  za  hodinu  10 € 

v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa – športové aktivity – futbal.  

 

 

V Staškove, dňa  9.10.2017 

 

       Mgr. Mária Perďochová 

             riaditeľka školy 

 

 

 

Zverejnené na vývesnej tabuli Obce Staškov dňa  9.10.2017. 

 

 

 

 

Zámer prenajať priestory bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Staškove 

dňa   26.10.2017. 

 

 

 

 



 

     Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov 

Obce Staškov v správe Základnej školy, Staškov  502 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Základná škola,  Staškov 502  ako správca majetku Obce Staškov v zmysle § 9 a ods. 

9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zverejňuje zámer prenájmu nebytových priestorov v období od 27.10.2017 do 30.06.2018 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa – nebytové priestory -  telocvičňu  Základnej 

školy, Staškov 502    Mgr. Matine Cudrákovej, Olešná   v sume  za  hodinu   10 € 

v zimných mesiacoch a 4 € v letných mesiacoch  v súlade so Zákonom o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa –  na športové 

aktivity - volejbal.  

 

 

V Staškove, dňa  9.10.2017 

 

       Mgr. Mária Perďochová 

             riaditeľka školy 

 

 

 

Zverejnené na vývesnej tabuli Obce Staškov dňa  9.10.2017. 

 

 

 

 

Zámer prenajať priestory bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Staškove 

dňa   26.10.2017. 

 

 

 



 

 

     Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov 

Obce Staškov v správe Základnej školy, Staškov  502 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Základná škola,  Staškov 502  ako správca majetku Obce Staškov v zmysle § 9 a ods. 

9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zverejňuje zámer prenájmu nebytových priestorov v období od 27.10.2017 do 30.06.2018 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa – nebytové priestory -  telocvičňu  Základnej 

školy, Staškov 502   Stanislavovi Žákovi, Staškov  v sume  za  hodinu   10 € v zimných 

mesiacoch a 4 € v letných mesiacoch  v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa –  na športové aktivity – 

futbal.  

 

 

V Staškove, dňa  9.10.2017 

 

       Mgr. Mária Perďochová 

             riaditeľka školy 

 

 

 

Zverejnené na vývesnej tabuli Obce Staškov dňa  9.10.2017. 

 

 

 

 

Zámer prenajať priestory bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Staškove 

dňa   26.10.2017. 

 

 


