
Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  

Predkladá: Ing. Ciraková 

Vypracovala: Ing. Ciraková 

Názov: Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti, parcela registra C č. 5262 – trvalé trávne 

porasty v k.ú. Vyšné Ružbachy, LV č. 5748 vo vlastníctve mesta Podolínec pre 

žiadateľa: 

Tomak, s.r.o., Hliník 28, 065 03 Podolínec, IČO: 31675981 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

prenájom pozemku v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a ods.9 písm. c) a to 

parcely KN-C 5262 – trvalé trávne porasty, o výmere 36890 m2,  LV č. 5748 v k.ú. Vyšné 

Ružbachy ako prípad hodný osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne 

trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer 

prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred 

schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej 

internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas 

celej tejto doby pre žiadateľa: 

 Tomak, s.r.o., Hliník 28, 065 03 Podolínec, IČO: 31675981 na obdobu určitú, t.j. do 

11.5.2021 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: 

Parcelu KN-C 5262 o výmere žiadateľ obhospodaroval pred pozemkovými úpravami v k.ú. 

Vyšné Ružbachy na základe dohody o užívaní pôdy. Po pozemkových úpravách sa zmenil 

druh pozemku parcely na lesný pozemok. Nakoľko parcela KN-C 5262 je naďalej lúkou, 

rozhodnutím Okresného úradu,  pozemkový a lesný odbor a katastrálneho odboru sa zmenil 

druh pozemku na trvalé trávne porasty, 

Dôvodová správa 
Komisia dopravy, verejného poriadku, podnikateľskej činnosti, správy majetku mesta 

a regionálnej politiky a komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, 

poľnohospodárstva, vodného a lesného hospodárstva pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 

5.9.2016 žiadosť spoločnosti Tomak, s.r.o. a odporučila schváliť tento prenájom na obdobie 

do 11.5.2021 podľa doby trvania dohody o užívaní pôdy v katastri Podolínec, ktorú má 

spoločnosť Tomak uzavretú s Mestom Podolínec na základe uznesenia č. 12/2016, písm. 

B/14.   



 


