
Zverejnenie zámeru na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Senec formou 
priameho nájmu 

Mesto Senec so sídlom: Mierové nám. č. 8, 90301 Senec, IČO: 00305065 v súlade so zákonom č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platného VZN č. 3/2009 
o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1 až č. 4, zverejňuje zámer na prenájom majetku 
mesta, predmetom ktorého je: 
a) časť pozemku E-KN pare.Č. 3774/108, orná pôda, vedená na LV 9058, v k.ú. Senec, po zápise 

ROEP a to C-KN pare. č. 4412/33 o výmere 324 m 2 vytvorená podľa geometrického plánu č. 
31321704/223-68/99 na dobu neurčitú v Záhradkárskej osade na Pezinskej ulici v Senci. 

Minimálna cena nájmu v súlade s prílohou č. 4 k VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta 
v znení dodatkov je 0,17€/m2/rok, ktorá je zároveň aj najnižším podaním. 

Záujemcovia o prenájom môžu cenové ponuky za predmet nájmu zasielať písomne na adresu 
Mestský úrad Senec, útvar právny a správy majetku, Mierové námestie č. 8,903 01 Senec v neporušenej 
zalepenej obálke s označením mena, priezviska a trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názvu, sídla 
a IČO právnickej osoby/fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie a s označením „Neotvárať - priamy 
prenájom - orná pôda " počas lehoty od zverejnenia zámeru dňa 12.01.2018 do 31.01.2018 do 16.00 
hod. 

Záujemcovia o prenájom spolu s návrhom cenovej ponuky za predmet nájmu predložia aj: 

- identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO 
právnickej osoby/fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, 

- špecifikáciu predmetu nájmu, 
- cenovú ponuku, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálne výška nájomného, 
- čestné vyhlásenie, že v čase podania cenovej ponuky nemajú žiadne záväzky voči Mestu Senec, 

Cenové ponuky za predmet nájmu vyhodnotí najmenej trojčlenná komisia menovaná 
primátorom mesta najneskôr do 7 dní po termíne na doručenie cenových ponúk. Všetci záujemcovia, 
ktorí v určenej lehote predložia svoje cenové ponuky, budú o výsledku vyhodnotenia písomne 
informovaní do 15 dní od vyhodnotenia cenových ponúk komisiou. S víťazom bude uzatvorená nájomná 
zmluva. 

Mesto Senec si vyhradzuje právo odmietnuť všetky cenové ponuky, neprijať žiaden návrh, resp. zámer 
na prenájom zrušiť. 
Bližšie informácie možno získať na tel. č.: 020 205 141 alebo osobne na Mestskom úrade v Senci, útvar 
právny a správy majetku, vchod 4, 1. poschodie, č. dv. 11. 

Ing. Karol Kvál 
primátor mesta v.r. 


