
                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:  
 - časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 890/1, ostatná plocha o výmere 1 m2 

nachádzajúca sa na ul. Hlavná,  
- časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 39/8, ostatná plocha o výmere 1 m2    

nachádzajúca sa na ul. P. Pázmaňa,  
- časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 915/1, zastavaná plocha a nádvorie  

o výmere 1 m2 nachádzajúca sa na ul. Vlčanská,  
- časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 3080/212, zastavaná plocha a nádvorie     

o výmere 1 m2  nachádzajúca sa na ul. Lúčna, vedené katastrálnym odborom Okresného 
úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa  na liste vlastníctva č. 1 

  
Cena nájmu: 1000,-EUR/rok 
 
Doba nájmu: doba neurčitá  
  
Nájomca: BILLBOARDOVO s.r.o., Malá ulička 4721/2B, 926 01 Sereď, IČO: 

47 999 691. 
 
Odôvodnenie: Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v odstránení nefunkčných 

telefónnych búdok a umiestnení 4 ks city lightov, z ktorých 1 strana je 
určená pre potreby mesta Šaľa 

 
Zverejnené: 16.11.2021 
 
 
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 2. decembra 2021.  
 
 



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

      Mgr. Jozef Belický  
                 primátor mesta Šaľa 
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