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Podolínec – po prerušení 
Návrh na uznesenie Uznesenie č. ............./2022 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci 

ruší uznesenie č. 385/2021. 

 

Uznesenie č. ............./2022 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci schvaľuje zámenu pozemkov v 
k.ú. Podolínec z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov nasledovne: 
 
1. Vladimír Zavadský, dátum narodenia: 19.01.1978, Sládkovičova č. 
613/25, 065 03 Podolínec , nadobudne zámenou pozemky:  
 
- KN-C 663/4 o výmere 54 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
- KN-C 666/4 o výmere 4 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
- KN-C 1049/12 o výmere 327 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie, 
- KN-C 665/1 o výmere 649 m2, druh pozemku: záhrada. 
 
2. Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec zámenou 
nadobudne pozemky: 
 
- KN-C 1103/17 o výmere 652 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie,  
- KN-C 4088 o výmere 473 m2, druh pozemku: ostatná plocha,  
- KN-C 4090 o výmere 457 m2, druh pozemku: ostatná plocha. 
 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemkov 
pre účely preložky trasy distribučnej siete Východoslovenskej 
energetiky. 
 
Pozemky KN-C 663/4, KN-C 666/4, KN-C 1049/12 a KN-C 1103/17 
boli vytvorené na základe geometrického plánu č. 87/2021 zo dňa 
12.08.2021, ktorý vyhotovila Geodézia O.M. – Ing. Oľga 
Mlynarčíková, Krátka 21, 059 01 Spišská Belá, IČO: 40124037, a ktorý 
bol úradne overený dňa 03.09.2021 pod číslom G1-555/2021. 
 

Stanovisko komisie Komisia výstavby a správy majetku odporúča zámenu pozemkov. 
Meno spracovateľa JUDr. Lukáš Antoni 
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Dôvodová správa Na októbrovom zasadnutí MsZ bola schválená zámena pozemkov 
medzi Mestom Podolínec a p. Vladimírom Zavadským. Dňa 
27.12.2021 bolo Mestu doručené rozhodnutie o prerušení konania 
z niekoľkých dôvodov, okrem iného podľa príslušného zamestnanca 
správneho orgánu zdôvodnenie dôvodu hodného osobitného 
zreteľa je nedostatočné. 
Z uvedeného dôvodu je potrebné tento materiál opätovne schváliť. 

 


