
Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica 
_______________________________________________________________ 
 

O Z N Á M E N I E 
o zámere mesta Senica prenajať svoj majetok  

podľa  
ust. § 9a ods. 9 písmeno c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov  

 
 Primátor mesta Senica v súlade s ust. § 9a ods. 9 písmeno c/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 

týmto oznamuje zámer mesta Senica prenajať 
 
časť vo výmere 160 m2 pozemku reg. E KN p.č. 1567/42, druh pozemku ostatné plochy vo 
výmere 1 624 m2 a časť vo výmere 10 m2 pozemku reg. E KN p.č. 1568/1, druh pozemku 
vodné plochy vo výmere 6 371 m2, spolu vo výmere 170 m2  v k.ú. Senica spoločnosti: 
Demont Servis SK, s.r.o., Brezová 846/13, 905 01 Senica, IČO: 36 261 424 na dobu neurčitú 
s trojmesačnou výpovednou lehotou v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom 
mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
Žiadateľ je investorom zariadenia „ Recyklačná jednotka na recykláciu stavebnej drte“, ktoré 
plánuje realizovať na pozemkoch reg. CKN parc.č.2599/7 a 2599/8 v k.ú. Senica. K areálu  
žiadateľ vybuduje  účelovú  komunikáciu, ktorá bude  čiastočne  zasahovať   aj na    pozemky  
p.č. 1567/42 a 1568/1  a napojí  sa na súčasnú  miestnu komunikáciu na Železničnej  ulici.  
V konaní o povolenie tejto účelovej  komunikácie  je potrebné zo strany žiadateľa preukázať 
vzťah k dotknutým pozemkom a týmto vzťahom je aj nájomný vzťah. V teréne predmetu 
nájmu  zodpovedá  verejne  prístupná spevnená plocha. 
 
Zámer prenajať majetok mesta sa ďalej zverejňuje od 07.09.2016 do 21.09.2016 na  
 
   a./  úradnej  tabuli mesta Senica  
   b./  internetovej stránke mesta Senica:  
                www.senica.sk 
 
  
V Senici dňa 05.09.2016                                 
         

............................................. 
          Mgr. Branislav Grimm 
                                                                                                primátor mesta Senica 
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