
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 

 

1) časť vo výmere 134 m2 pozemku CKN parc.č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 
3815 m2 v kat. území Senica žiadateľke: Petra Mihálová, 908 78 Kuklov 310 za účelom 
pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou  
2) časť vo výmere 152 m2  pozemku CKN parc.č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 
3815 m2 v kat. území Senica žiadateľke: Ing. Monika Rusňáková, Kolónia 559/16, 905 01 
Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou 
výpovednou lehotou  
3) časť vo výmere 176 m2 pozemku CKN parc.č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 
3815 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Martin Čagala, Kolónia 559/16, 905 01 Senica za 
účelom pestovania poľnohospodárskych plodín 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 osobitného zreteľa: Predmetné časti pozemkov sú dlhodobo využívané 
obyvateľmi časti Kolónia na záhradkárske účely a voľnočasové aktivity, mesto nemá 
v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity 
nájomného vzťahu k pozemku , z ktorého má mesto aj finančný príjem.  
 
 
Zámer prenajať majetok mesta sa ďalej zverejňuje od 23.10.2019 do 06.11.2019 na  
 
 
   a./  úradnej  tabuli mesta Senica  
   b./  webovom sídle mesta Senica:   www.senica.sk 
   c./  na centrálnej úradnej tabuli: www.slovensko.sk  
 
 
            
V Senici dňa 17.10.2019 
 
 
 
 ............................................. 
 Ing. Mgr. Martin Džačovský 
 primátor mesta Senica   




