
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. 383, katastrálne územie Hamuliakovo, obec Hamuliakovo, okres Senec a to: 
 

- stavby so súpisným číslom 127 – kultúrny dom, umiestnenej na pozemku parcely registra „C“, p. č. 
148/2  k. ú. Hamuliakovo, druh pozemku – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 824 m2.  
 

Predmetom nájmu je miestnosť č. 1.11 o výmere 16,92 m2 nachádzajúca sa na prízemí Kultúrneho 
domu. 
Nájom Predmetu nájmu sa uskutoční na základe písomnej nájomnej zmluvy, na dobu určitú max. 
5 rokov odo dňa prevzatia predmetu nájmu s výškou nájomného 1,- EUR/ročne.  
 
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 v oblasti pomoci sociálne slabých a odkázaných formou poskytnutia priestorov výdajne 
Centra potravinovej pomoci. 
 
Nájomcom je  
Názov organizácie: Ostrov pomoci 
Právna forma:                Občianske združenie 
IČO          54214823 
Sídlo        Kvetoslavovská 388/4, 900 42 Dunajská Lužná 
Štatutár   Lukáš Haizer   

(ďalej len „nájomca“).  

 

Účelom nájmu je výdajňa Centra potravinovej pomoci. 

 

Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce: www.obechamuliakovo.sk a úradná tabuľa obce 
 
Doba zverejnenia: 15 dní (do 15.12.2021) 
V Hamuliakove, dňa 1.12.2021  
Vyvesené dňa: 1.12.2021 .  
  
O prenechaní Predmetu nájmu z vyššie uvedených dôvodov rozhodlo obecné zastupiteľstvo zákonom 
vyžadovanou kvalifikovanou väčšinou dňa 25.11.2021 uznesením č. 98/2021.  
 
Po uplynutí doby zverejnenia bude predmetom schvaľovania obecným zastupiteľstvom zmluva 
o nájme.  
 
 

Obec Hamuliakovo 
Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka  

http://www.obechamuliakovo.sk/

