
                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 nachádzajúci sa na ulici J. Feketeházyho v Šali, novovytvorená 

parcela registra CKN číslo 2091/48, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  
85 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN 
číslo 2091/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5302 m2, vedená 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie 
Šaľa na LV č. 1 podľa Geometrického plánu č. 147/2021, vyhotoviteľ Geos-
geodetické služby s.r.o., dňa 17.12.2021    

  
Cena nájmu: 5,975 EUR/m2/rok t.j. pri výmere 85 m2 vo výške 507,88 EUR/rok  
 
Doba nájmu: neurčitá 
  
Nájomca: KIARA s.r.o., so sídlom: Šafárikova 429, 924 01 Galanta, IČO: 36 353 639 
 
Odôvodnenie: Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v preložení verejného chodníka pre 

peších na pozemku vo vlastníctve žiadateľa a vybudovaní parkovacích státí pri 
miestnej komunikácii ako vyvolaná investícia v súvislosti s výstavbou 
polyfunkčného bytového domu na pozemku vo vlastníctve žiadateľa  

 
Zverejnené: 19.01.2022  
 
Zámer prenájmu majetku mesta Šaľa bol schválený podľa ust. § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta Šaľa v platnom znení primátorom mesta Šaľa. Prenájom predmetného majetku 
mesta Šaľa bude predložený na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Šali dňa 3. februára 2022.  
 
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 
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