
 

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, o ktorom MsZ rozhoduje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, časť pozemku parcela registra C KN č. 1758/7  zastavané 

plochy a nádvoria na Tehelnej ul. v Novom Meste nad Váhom o výmere 480 m² Ministerstvu vnútra 

SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, za cenu nájmu 1€/rok. 

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: 

Navrhuje sa prenajať pozemok, ktorý tvorí okolie k objektu súpisné č. 1785/42 na Tehelnej ul., ktorý 

mesto odpredalo spoločnosti RAIT, s.r.o., ktorá ho následne previedla na Ministerstvo vnútra SR pre 

potreby služobných psov a zázemia pre psovodov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Novom 

Meste nad Váhom, v súvislosti s podporou výstavby okružnej križovatky na ceste II/504 pri predajni 

LIDL P 00277 na Ul. Bzinskej. 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Novom Mesta nad Váhom potrebuje k budove aj priľahlý 

pozemok pre potreby oddelenia služobnej kynológie. Vyčlenený pozemok budú využívať ako vstup, 

vjazd do garáže, prístup k žumpe a na ochranu majetku vo vlastníctve štátu. Ich zámerom je 

v budúcnosti si tento prenajatý pozemok odkúpiť, do toho času sa navrhuje prenajať pozemok za 

symbolické 1€/rok vzhľadom k tomu, že je to pozemok využiteľný len na prístup k ich nehnuteľnosti, 

na zabezpečenie údržby a ochrany majetku, i s prihliadnutím na skutočnosť, že mestu vyšli v ústrety pri 

realizácii okružnej križovatky, čím sa podstatne zlepší dopravná situácia v lokalite na Ul. Bzinskej.  

T. č. nemôžu pristúpiť k odkúpeniu pozemku z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

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 pozemku posúdiť ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Zámer prenajať majetok týmto spôsobom sa zverejňuje na dobu 15 dní pred  schvaľovaním podnájmu 

Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.   

Schválenie prenájmu pozemkov mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom 

rokovania Mestského zastupiteľstva dňa 26.05.2020.  
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