
                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 ul. Fr. Kráľa – plocha pred nákupným centrom S1, časť parc. 

CKN č. 3080/324, zastavaná plocha a nádvorie – plocha na dve nabíjacie 
miesta o výmere 24 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa 
pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1 

 
 pozemok na ul. ul. Lúčna – plocha vo vnútrobloku časť parc. CKN  

č. 3080/287, zastavaná plocha a nádvorie – plocha na dve nabíjacie  
miesta o výmere 24 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu  
Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1   

 
 pozemok na ul. Partizánska – plocha pri dome kultúry, časť parc. CKN č. 

2752/1, zastavaná plocha a nádvorie – plocha na dve nabíjacie miesta o výmere 



24 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu  
Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1    

 
 pozemok na ul. Orechová  – zelená plocha, časť parc. CKN č. 594/1, zastavaná 

plocha a nádvorie – plocha na dve zelené nabíjacie miesta o výmere 24 m2 
vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne 
územie Šaľa na LV č. 1 

 
 pozemok na ul. Vlčanská – plocha vo vnútrobloku časť parc. CKN č. 916/1, 

zastavaná plocha a nádvorie – plocha na dve nabíjacie miesta o výmere 24 m2 
vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne 
územie Šaľa na LV č. 1 

  



Cena nájmu: 1,- EUR/rok/celá výmera spolu s 2 % z tržieb bez DPH  
zo všetkých vybudovaných nabíjacích staníc  

 
Doba nájmu: 15 rokov s opciou na ďalších 15 rokov 
  
Nájomca: GTIS charging SK s.r.o., so sídlom: Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín,  

IČO: 45 425 183 
 
Odôvodnenie: Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v stavebných úpravách za účelom 

vybudovania a prevádzkovania elektrických nabíjacích staníc 
 
Zverejnené: 09.09.2020  
 
 
Zámer prenájmu majetku mesta Šaľa bol schválený podľa ust. § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta Šaľa v platnom znení. 
 
 
Prenájom predmetného majetku mesta Šaľa bude predložený na rokovanie Mestskému 
zastupiteľstvu v Šali dňa 24. septembra 2020.  
 
 
Bližšie informácie: Tel. č.: 031/ 770 59 81 – 4 
 Mgr. Miloš Kopiary  kl. 415, e-mail: kopiary@sala.sk 
 JUDr. Ing. Margita Pekárová, kl. 416, e-mail: pekarova@sala.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Mgr. Jozef Belický 
                primátor mesta Šaľa 


