
 
 

Názov materiálu Predaj pozemku 

Obsah materiálu 
Predaj pozemku KN-C 490/2 pod bytovým domom so súpisným č. 

525, k.ú. Podolínec  

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. ............./2020 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci 

schvaľuje predaj pozemku KN-C 490/2, druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie, výmera pozemku: 220 m2, k.ú. Podolínec za 

cenu 3 €/m2 ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľov vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 

a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou podľa § 9a ods. 8 

písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom 

dome podľa ich podielov na spoločných častiach, zariadeniach 

a príslušenstve bytového domu nasledovne: 

1. Slavomír Laučik, rod. Laučík, dátum nar. , bytom: Družstevná 525/17, 065 

03 Podolínec – spoluvlastnícky podiel 6060/50181, 

2. Božena Juššíková, rod. Knapíková, dátum nar.  bytom: Sládkovičova 377/9, 

065 03 Podolínec – spoluvlastnícky podiel 3427/50181, 

3. Ján Janus, rod. Janus, dátum nar.  a manželka Viera Janusová rod. 

Pavelčáková, dátum nar. , obaja bytom:: Družstevná 525/17, 065 03 

Podolínec – spoluvlastnícky podiel 7240/50181, 

4. Štefan Sulír, rod. Sulír, dátum nar.  a manželka Margita Sulírová rod. 

Galíková, dátum nar. , obaja bytom: Sládkovičova 393/6, 065 03 Podolínec 

– spoluvlastnícky podiel 3427/50181, 

5. Michal Zamkovský, rod. Zamkovský, dátum nar.  a manželka Viera 

Zamkovská rod. Dragošeková, dátum nar. , obaja bytom: Družstevná 525/17, 

065 03 Podolínec – spoluvlastnícky podiel 7240/50181, 

6. Lenka Heinischová rod. Bogárová, dátum nar. , bytom: Družstevná 525/17, 

065 03 Podolínec – spoluvlastnícky podiel 6060/50181, 

7. Jaroslav Džurňák, rod. Džurňák, dátum nar.  a manželka Alena Džurňáková 

rod. Hajduová, dátum nar. , obaja bytom: Družstevná 525/17, 065 03 

Podolínec – spoluvlastnícky podiel 7240/50181, 

8. Okresné stavebné bytové družstvo Stará Ľubovňa, Okružná 839/15, 064 01 

Stará Ľubovňa, IČO: 31673821 – spoluvlastnícky podiel 3427/50181, 

9. Štefan Fedorek, rod. Fedorek, dátum nar.  a manželka Mária Fedoreková rod. 

Gromanová, dátum nar. , obaja bytom Družstevná 525/17, 065 03 Podolínec 

– spoluvlastnícky podiel 6060/50181. 

Stanovisko komisie 
Komisia výstavby a správy majetku odporúča predaj pozemku za 

cenu podľa zásad hospodárenia. 

Meno spracovateľa 

materiálu 
Juliána Bialková 

Meno predkladateľa 

materiálu 
Juliána Bialková 

Dôvodová správa 
Dôvod na predaj je vysporiadanie pozemkov pod bytovým 

domom. 

 

 


