
Mesto PEZI:\ OK 
Radničné nálnestie 7, 902 14 Pezinok 

Mesto Pezinok zastúpené svojim primátorom Ing. arch. Igorom Hianikom na základe ustanovenia 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcf, v mení neskorších predpisov 

zverejňuje ZÁMER p. č. 1/2021 

prenajať  v súlade s uznesením Mestského zastupíteľstva č. 1-57/2021 z 25.03.2021 nehnutel'nost' v k. ú. Pezinok, a to: 

I) časť  stavby so súpisným číslom 41 postavenej na pozemku parcely registra „C" s parcelným číslom 4662/2 
o výmere 865 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, druh stavby: administratívna budova, popis stavby: 
polyfunkčná budova, nachádzajúca sa v okrese: Pezinok, obci: Pezinok, katastrálnom území: Pezinok, zapísanej na 
LV č. 4234, lokalita: Radničné námestie 9, konkrétne: miestnost' č. 314 o výmere 33,88 m2  na 3. nadzemnom 
podlaži, a to v zmysle priloženej situácie 

NÁJOMCA: Sociálna poist'ovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 3 I Bratislava, PSČ: 829 02, IČO: 30 807 484 

NÁJOMNÉ: 100 EUR/m2/rok 

ÚČEL NÁJMU: administratívne účely 

ZDÔVODNENIE OSOBITNÉHO ZRETEĽA: dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v podpore poskytovaných 
služieb sociálneho poistenia osobne pre občanov a podnikateľov v meste Pezinok, ako verejný záujem mesta 

Radritčné nAmestle 

,• 

zverejňuje ZÁMER p. č. 2/2021 

prenajať  nehnuteľnosť  v k. ú. Pezinok, a to: 

2) časť  stavby so súpisným číslom 41 postavenej na pozemku parcely registra „C" s parcelným číslom 4662/2 
o výmere 865 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, druh stavby: administratívna budova, popis stavby: 
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polyfunkčná budova, nachádzajúca sa v okrese: Pezinok, obci: Pezínok, katastrálnom území: Pezinok, zapísanej na 
LV č. 4234, lokalíta: Radníčné námestie 9, konkrétne: 
- miestnost' č. 119 o výmere 65,8 m2  na prízemí, názov miestnosti: kancelária, 
- miestnost' č. 120 o výmere 28,5 m2  na prízemí, názov miestnosti: kancelária, 
- miestnosť  č. 125 o výmere 12,9 m2  na prizenň, názov miestnosti: sklad/kuchynka, 
a to v zmysle priloženej situácie 

NÁJOMCA: TV PEZINOK, s.r.o., Holubyho 42, Pezinok, PSC: 902 01, IČO: 35 726 032 

NÁJOMNÉ: 50 EUR/m2/rok 

ÚČEL NÁJMU: prevádzkovanie Informačného centra 

ZDÔVODNENIE OSOBITNÉHO ZRETEĽA: dôvod hodný osobitného zretera spočíva: v podpore turizmu, 
prezentácii nie len mesta samotného ale aj okresu Pezinok a Malokarpatského regiónu; v podpore a prezentácii 
partnersIcých miest; v zabezpečovaní informačnej služby pre občanov a návštevníkov mesta Pezinok v podobe 
informačného centra 

Informácie o prenájme z dôvodu hodného osobitného zretera sú zverejnené na úradnej 
mesta www.pezinok.sk. 

O prenájme majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zretera konkrétnemu 
zastupiterstvo mesta Pezinok. 

V Pezinku, 11.05.2021 

tabulí mesta a na webovom sídle 

záujemcovi rozhodne Mestské 

Vyvesené dňa: 	'tio(k7 

Pečiatka a podpis: 

MESTO PEZINOK 
Mestský úrad 

fladničná nám. 7 
90214 PEZINOK 


	Page 1
	Page 2

