
                MESTO ŠAĽA 
 

                        Námestie Sv. Trojice 7, 927 15  
         zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta 

 
 

zverejňuje  
 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

oznámenie o zámere  
prenájmu majetku mesta  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
Predmet nájmu: pozemok na nároží ulíc J. Kollára a Nešporova v Šali, v zmysle Geometrického 

plánu č. 96/2019 zo dňa 26.08.2019, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o.,  úradne 
overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa ako novovytvorené: 
- parc. CKN č. 2667/47, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti, 
- parc. CKN č. 2667/45, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti, 
- parc. CKN č. 2667/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 168 m2 vo 
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/5-ín v pomere k celku,  
vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne 
územie Šaľa na LV č. 8938, a 
- parc. CKN č. 2667/43, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti, 
- parc. CKN č. 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 147 m2 vo 
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4-ina v pomere k celku, 
vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne 
územie Šaľa na LV č. 8939  

Cena nájmu: 0,663 Eur/m2/rok, v celkovej sume 72,23 Eur/rok 

Doba nájmu: neurčitá 

Nájomca: Mgr. Marek Sliška, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa 

Odôvodnenie: prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v zabezpečení prístupu 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa a v zabezpečení právneho vzťahu k 
pozemkom pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa   

Zverejnené: 13. novembra 2019  

Zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa je schválený v zmysle, § 9 ods. 3 Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Šaľa, účinných od 16.07.2014. 

Prenájom pozemku bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Šali  
dňa 28. novembra 2019. 

Bližšie informácie: Tel. č.: 031/ 770 59 81 – 4 
 Mgr. Miloš Kopiary,  kl. 415, e-mail: kopiary@sala.sk 
 JUDr. Margita Pekárová, e-mail: kl. 416 email: pekarova@sala.sk 

mailto:pekarova@sala.sk


 
Mgr. Jozef Belický 
primátor mesta Šaľa 


