
 
Zverejnenie zámeru 

prenajať majetok obce z dôvodov osobitného zreteľa  
 
Obec Hamuliakovo v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať majetok obce nasledovne:  
 
Obec Hamuliakovo je výlučný vlastníkom v podiele 1/1 nehnuteľností evidovaných Správou katastra 
Senec na LV č. 2, katastrálne územie Hamuliakovo, obec Hamuliakovo, okres Senec a to: 
 

- pozemku parcely registra „C“, p. č. 800/22  k. ú. Hamuliakovo, druh pozemku – Zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 307 m2;  

- pozemku parcely registra „C“, p. č. 800/94  k. ú. Hamuliakovo, druh pozemku – Zastavané plochy 
a nádvoria o výmere o výmere 931 m2; 

- pozemku parcely registra „C“, p. č. 800/96  k. ú. Hamuliakovo, druh pozemku – Zastavané plochy 
a nádvoria o výmere o výmere 135 m2; 

- pozemku parcely registra „C“, p. č. 800/100  k. ú. Hamuliakovo, druh pozemku – Zastavané plochy 
a nádvoria o výmere o výmere 745 m2; 

- pozemku parcely registra „C“, p. č. 800/101  k. ú. Hamuliakovo, druh pozemku – Zastavané plochy 
a nádvoria o výmere o výmere 745 m2; 

-  pozemku parcely registra „C“, p. č. 800/102  k. ú. Hamuliakovo, druh pozemku – Zastavané plochy 
a nádvoria o výmere o výmere 1325 m2; 
 

(ďalej ako „Oblasť predmet nájmu“). 

Predmetom nájmu je plocha 25 m2 nachádzajúca sa v Oblasti predmetu nájmu. 
Nájom Predmetu nájmu sa uskutoční na základe písomnej nájomnej zmluvy, na dobu určitú max. 5 
rokov odo dňa prevzatie predmetu nájmu s výškou nájomného 1,- EUR za celé obdobie nájmu.  
 
Obec postupuje pri dočasnom prenechaní predmetu nájmu do užívania nájomcovi v súlade s ust. § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona SNR o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého sa jedná 
o dočasné prenechanie nehnuteľného majetku do dočasného užívania v dôsledku existencie dôvodov 
osobitného zreteľa. Dôvodmi osobitného zreteľa v súlade s citovaným zákonným ustanovením je 
podpora obce Hamuliakovo realizovať environmentálne projekty verejnoprospešného charakteru na 
území obce, pri ktorých ekonomický záujem obce je podstatne menší, ak nie zanedbateľný ako 
samotný prínos z nájmu.  
 

Environmentálny projekt „ZBERNÉ MIESTO na zberných dvoroch obcí pre ĎALEJ POUŽITEĽNÉ 
PREDMETY - "RE USE"“ realizovaný v rámci Interreg Slovakia-Austria European Regional Development 
Fund. je projektom realizovaným vo verejnom záujme z pohľadu budovania vybavenosti v obci 
Hamuliakovo.  

 

Nájomcom je Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve (ZOHŽO) so sídlom 
Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín (ďalej len „nájomca“).  

 

Účelom nájmu je umiestnenie kontajnera RE-USE s príslušenstvom. 

 

Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce: www.obechamuliakovo.sk a úradná tabuľa obce 
 
Doba zverejnenia: 15 dní (do 14.6.2021) 

http://www.obechamuliakovo.sk/


 
V Hamuliakove, dňa 31.5.2021  
 
Vyvesené dňa: 31.5.2021  
  
O prenechaní Predmetu nájmu z vyššie uvedených dôvodov rozhodlo obecné zastupiteľstvo zákonom 
vyžadovanou kvalifikovanou väčšinou dňa 27.05.2021 uznesením č. 46/2021.  
 
Po uplynutí doby zverejnenia bude predmetom schvaľovania obecným zastupiteľstvom zmluva 
o nájme.  
 
 
 
 

Obec Hamuliakovo 
Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka  

  

 

 

 

  


