Obec Kanianka zverejňuje
1. Prevod správy nehnuteľného majetku a DHM kultúrneho domu na ulici Stará cesta č.
29, 972 17 Kanianka, z obce Kanianka, do správy správcovi „Dom kultúry
Kanianka“ , z obce Kanianka so sídlom SNP 584/3, 972 17 Kanianka, IČO: 42023335
2. v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenájom nebytových
priestorov na ulici Bojnická cesta v obytnom bloku č.s. 590, U-3, orientačné č. 39,
miestnosť pre mopedy a bicykle v Kanianke, v k.ú. Kanianka, nájomkyni Patrícii
Pálešovej - kadernícky salón OGabana, IČO: 51459671
3. v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenájom časti kotolne
PK - 4 firme Eko-energia s.r.o. Kanianka.
4. v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pokračovanie prevádzkovania lekárne, zámer prenájmu
nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na I. nadzemnom podlaží v stavbe
“Združený objekt zdravotného strediska a obecného úradu“ s prideleným súpisným
číslom 583 na ulici SNP v Kanianke, postavenej na parcele reg. „C“ č. 1674/401v k.ú.
Kanianka, zapísanej na LV č. 1. Nebytové priestory pozostávajú z nasledovných
miestností:
výdaj liekov 40,36 m2
prípravovňa 11,01 m2
umyváreň 8,65 m2
chodba 11,98 m2
kancelária vedúceho lekárnika 12,42 m2
zadný vstup 11,6 m2
WC 2,47 m2
miestnosť pre upratovačku 2,47 m2
rampa vrátane podielu na spoločných priestoroch 20 m2
o celkovej výmere 120,52 m2 za cenu 35 €/m2
5.

v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenájom miestnosti na
prízemnom podlaží novej požiarnej zbrojnice na ulici Stará cesta 26/38, 972 17
Kanianka nájomcovi:
a) EMERY RECORDS, s.r.o. Okrajová 12, 972 01 Bojnice, IČO: 509704718,
v zastúpení Michal Lenghart
b)
Michal Lenghart, Žarnova 861/7, 971 01 Prievidza
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