
 

Zverejnenie zámeru mesta 

predĺžiť nájom majetku 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 zverejňuje svoj zámer predĺžiť nájomnú  zmluvu  na prenájom 

pozemkov nájomcovi,  ktorému končí nájom  za tých istých podmienok, ako bol nájom uzatvorený 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to spoločnosti: 

Leitner Slovensko s.r.o., Tehelná 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  

Spoločnosť Leitner Slovensko s.r.o., Tehelná 7, Nové Mesto nad Váhom má v prenájme nehnuteľnosti 

– pozemky vo vlastníctve mesta  zapísané v LV č.3160 Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, 

katastrálny odbor časti parciel vyznačené ako : 

časť parc. registra „E“ č. 1791/15 o výmere 458 m² (označená ako diel 1), 

časť parc. registra „E“ č. 1418/5 o výmere 78 m²    (označená ako diel 2), 

časť parc. registra „E“ č. 302/101 o výmere 32 m²  (označená ako diel 3), 

časť parc. registra „E“ č. 302/101 o výmere 362 m² (označená ako diel 4), 

časť parc. registra „E“ č. 302/101 o výmere 221 m² (označená ako diel 5), 

spolu o výmere 1151 m². 

 

Odôvodnenie: 

Prenajaté pozemky sa nachádzajú v lokalite Mnešice pri Klanečnici, tvoria časť oploteného areálu 

spoločnosti. Na časti sú vybudované stavby,  oplotenie,  ktoré chráni majetok spoločnosti od vodného 

toku Klanečnice. 

Spoločnosť má prenajaté pozemky nájomnou zmluvou, ktorá končí 30.11.2017 a má záujem za 

nezmenených podmienok v nájme pokračovať. Cena nájmu činí 886,27 € ročne.  

Pre mesto sú pozemky  t. č. nevyužiteľné  a v zmysle územného plánu sú určené ako plochy zelene. 

Navrhujeme predĺžiť nájom pozemkov na dobu určitú a to na 10 rokov za nezmenených podmienok. 

 

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

Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta. 

Schválenie predĺženia nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania 

Mestského zastupiteľstva dňa 12.12.2017.  

 

                                                                                                  Ing. Jozef Trstenský, v. r.   

                                                                                                         primátor mesta 
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