
 

Zverejnenie zámeru mesta 

prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesto Nové Mesto nad Váhom v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom 

zverejňuje  svoj zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa časť pozemkov vo vlastníctve 

mesta spoločnosti  GreenWay Infrastructure s.r.o., so sídlom  Šustekova 49, 851 04 Bratislava, IČO: 47 

728 086,  za účelom  vybudovania základu pre nabíjacie stanice pre nabíjanie elektrických vozidiel.  

Realizáciou prenájmu pozemkov mesto deklaruje, že mu záleží na ekológii a technologickom vývoji, 

preto navrhujeme, aby bol prenájom pozemkov posúdený ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov za symbolickú cenu nájmu. 

Navrhuje sa prenajať: 

a) časť pozemku parcela registra C KN č.  635/25 o výmere 1 m2 za symbolickú cenu nájmu 10,-

€/rok na umiestnenie jednej rýchlo nabíjacej stanice (NS) na Ul. Klčové, 

b) časť pozemku parcela registra C KN č. 4592 o výmere 1 m² za symbolickú cenu nájmu 10,-

€/rok na umiestnenie dvoch pomalých nabíjacích staníc na parkovisku na Dukelskej ul. 

s právom uloženia NN prípojky k nabíjaciemu stojanu cez pozemky mesta. 

Dĺžka  prenájmu  5  rokov  s možnosťou  prenájmu  na  ďalších  5  rokov  za  rovnakých  podmienok. 

Mesto sa zároveň zaviaže v nájomnej zmluve vyčleniť bezodplatne potrebný počet parkovacích miest 

pred nabíjacou stanicou pre nabíjanie elektrických vozidiel tak, aby bola zabezpečená funkčnosť 

nabíjacích staníc. 

V zmluve bude zakotvená možnosť odkúpenia NS kedykoľvek po 1 roku prevádzky za cenu zníženú 

o 1/10 za každý rok prevádzky z predajnej ceny, vrátane ceny inštalácie. 

Fakturácia ceny elektrickej energie (EE) bude v nájomnej zmluve dohodnutá na základe odpočtu 

z podružného elektromeru bez navýšenia ceny EE od dodávateľa, v prípade zriadenia samostatného 

odborného miesta  EE  bude  spoločnosť GreenWay  Infrastructure s.r.o. hradiť  priamo  dodávateľovi. 

 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  a článku 8  bodu 1 

písmena c)  – Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom navrhujeme 

prenájom posúdiť ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov. 

 

Schválenie prenájmu pozemkov mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom 

rokovania Mestského zastupiteľstva dňa 25.02.2020.  
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