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číslo materiálu: 

 

 

Názov materiálu: Prenájom pozemku (PhDr. Peter Náhlik, PhD.)   

 

Návrh na uznesenie: 

 

I. MsZ prerokovalo žiadosť o prenájom časti pozemku C-KN parc. č. 2237/1 ostatné 
plochy,  vedenej  na LV 2800, v k.ú. Senec o výmere  1.391,40 m2 na dobu neurčitú  
pre: PhDr. Peter Náhlik, PhD. za cenu v súlade s prílohou č. 4 k VZN č. 3/2009 
o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov t.j. 1,57 €/m2/rok. Celková hodnota 
nájmu predstavuje sumu vo výške 2.184,49 €/rok. 
 
 

II. MsZ posudzuje prenájom v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko uvedená parcela bezprostredne susedí s parcelou vo 
vlastníctve nájomcu a svojím umiestnením a využitím tvorí ucelenú časť s uvedeným 
pozemkom. 

 
III. MsZ schvaľuje  prenájom časti pozemku C-KN parc. č. 2237/1 ostatné plochy,  vedenej 

na LV 2800, v k.ú. Senec o výmere  1391,40 m2 na dobu neurčitú pre: PhDr. Peter 
Náhlik, PhD. za cenu v súlade s prílohou č. 4 k VZN č. 3/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta v znení dodatkov t.j. 1,57 €/m2/rok. Celková hodnota nájmu 
predstavuje sumu vo výške 2.184,49 €/rok. 
 

 
 

 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: primátor Ing. Karol K v á l  

Vypracoval: Referent pre právnu  
agendu 
a zastupovanie mesta 

JUDr. Vlasta 
Kolenová 

 

 



Dôvodová správa 
k návrhu na prenájom pozemku 
(pre  PhDr. Peter Náhlik, PhD.) 

 
 
 
 
Predmet nájmu: 
 

- časť pozemku C-KN parc. č. 2237/1 ostatné plochy o výmere 1.391,4 m2  evidovaný 
na LV č. 2800  v prospech Mesta Senec, k.ú. Senec ,  na dobu neurčitú  za cenu v súlade 
s cenami uvedenými v prílohe č. 4 k VZN Mesta Senec č.  3/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta , t.j. 1,57 €/m2 /rok. 

 
Lokalita:  Slnečné jazerá – JUH, k.ú. Senec. 
 

Nájomca:  PhDr. Peter Náhlik, PhD. 
 

 
Návrh Komisie výstavby a ÚP zo dňa 07. 08. 2018:   
 

- doporučuje prenájom časti pozemku podľa návrhu žiadateľa 
 
 
 
Návrh finančnej komisie: 
 

- do finančnej komisie nebol materiál  predložený na odsúhlasenie , nakoľko cena nájmu 
je v súlade s prílohou  č. 4  VZN Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom 
mesta , t.j.  1,57 € / m2 / rok, 1,57€x1.391,4 m2 /rok = 2.184,49€/rok.  

 
 
 
Návrh Mestskej rady zo dňa 28. 08. 2018 : súhlasí s prenájmom pozemku, za cenu 
1,57 €/m2/rok, t.j. 2.184,49 €/rok. 
 
 
 
 
Poznámka: 

 
Pri prenechávaní majetku mesta do nájmu je potrebné postupovať podľa ustanovenia § 9a, ods. 
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Nakoľko sa jedná o časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí 
s pozemkom,  ktorý je vo vlastníctve nájomcu a ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí 
ucelenú časť s uvedeným pozemkom, je potrebné prenájom hodnotiť v súlade s ustanovením § 
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa. 
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