
Z á p i s n i c a  
z otvárania a vyhodnotenia zverejnenia Zámeru priameho prenájmu majetku mesta,  

zverejnený pod názvom  

„Neotvárať – priamy prenájom 3315/1“  

ktoré sa konalo 9. júna 2022 o 13:00 hod.  

na Mestskom úrade v Sabinove 
   

 
Mesto Sabinov v súlade s § 9a a násl. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zverejnilo Zámer 

priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta na prenájom nehnuteľností v k. ú. Drienica, 

zapísaných na LV č. 4161: 

 

 pozemok registra EKN p. č. 3315/1 trvalý trávny porast o výmere 4 559 m2, kde 

predmetom nájmu je 200 m2 

 

Minimálna cena nájmu: 0,13€/m2/rok 

Minimálne nájomné je určené podľa Cenníka schváleného uznesením MsZ č. 273 zo dňa 14.12.2017 

v Článku 4 – „Sadzby cien za užívanie pozemkov pre fyzické osoby nepodnikateľov“.  

Zámer priameho prenájmu mesta bol zverejnený a publikovaný na úradnej tabuli mesta Sabinov           

od 23. mája 2022 do 9. júna 2022, na internetovej stránke mesta od 23. mája 2022.  

 

Ponuka musí obsahovať: 

 ponúkanú cenu nájmu, ktorá nesmie byť nižšia než minimálna cena zverejneného Zámeru 

priameho prenájmu 

 údaje záujemcu (meno, priezvisko, adresa, telefón, resp. mail) 

 

V lehote do 9. júna 2022 do 11:00 bola doručená ponuka záujemcu:  

1. Ing. Peter Lysina, ul. 17. Novembra č. 23, 082 71 Sabinov a Daniel Bednárik, ul. 17. Novembra 

č. 59, 083 01 Sabinov 

- návrh ceny prenájmu, ktorú záujemca uviedol vo svojej ponuke: 30€/rok (tzn. 0,15€/m2/rok). 

 

2.   AGRO – D.M.S. spol. s. r. o., Námestie slobody 50, 083 01 Sabinov, IČO: 36464040 

- návrh ceny prenájmu, ktorú záujemca uviedol vo svojej ponuke: 40€/rok (tzn. 0,20€/m2/rok). 

 
Komisia po kontrole oboch ponúk odporúča prijať ponuku záujemcu č. 1 (Ing. Peter Lysina, ul. 17. 

Novembra č. 23, 082 71 Sabinov a Daniel Bednárik, ul. 17. Novembra č. 59, 083 01 Sabinov), tak ako 

bolo zverejnené v Zámere priameho prenájmu mestom Sabinov a uzatvoriť nájomnú zmluvu.  

 

Pre ponuku č. 2 (AGRO – D.M.S. spol. s. r. o., Námestie slobody 50, 083 01 Sabinov, IČO: 36464040) 

je minimálne nájomné určené podľa Cenníka schváleného uznesením MsZ č. 273 zo dňa 14.12.2017 

v Článku 3 – „Sadzby cien za užívanie pozemkov pre podnikateľské účely“ v sume 0,90 €/m2. 

Z dôvodu, že predložená cenová ponuka bola nižšia ako spomínaná sadzba cien bola ponuka č. 2 

vylúčená.  

 

V Sabinove  

 

Komisia:  

 

Mgr. Lukáš Janiga   

Jana Semanová 

Ing. Zuzana Jacková 


