
 
 

Zámer nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
 
Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec, IČO: 00330132 (ďalej len „Mesto“) týmto  
 

zverejňuje zámer nájmu 
 
nehnuteľného majetku v k.ú. Podolínec z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne: 
 

1. časť pozemku KN-C 783/61, druh pozemku: ostatná plocha, výmera pozemku: 56 m2, 
2.  časť pozemku KN-E 1456/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku: 13,5 

m2, 
3. časť pozemku KN-C 490/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku: 200 m2 
4. časť pozemku KN-E 4805, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku: 40 m2, c 
5. časť pozemku KN-C 490/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku: 311 m2, 
6. časť pozemku KN-C 1011/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku: 45,14 

m2, 
7. časť pozemku KN-C 981/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku: 100 m2, 
8. časť pozemku KN-C 981/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku: 65 m2, 
9. časť pozemku KN-C 518, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku: 152 m2,  
10. časť pozemku KN-E 8870/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku 

vymeraná po schválení  prenájmu 
11. Pozemok KN-C 5395, druh pozemku: trvalý trávny porast, výmera pozemku: 17 156 m2 
12. časť pozemku KN-C 305, druh pozemku: záhrady, výmera pozemku: 155,7 m2 
13. prenájom časti pozemku KN-C 306/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera časti 

pozemku: 15 m2 
14. prenájom nebytových priestorov – 3. miestnosť na 1 poschodí v budove Zdravotného strediska na 

ulici Sv. Anny 13 
15. prenájom nebytových priestorov – miestnosť na prízemí budovy v budove zdravotného strediska na 

ulici Sv. Anny 13 
16. prenájom lesného prístrešku v k.ú. Veľká Lesná na par. číslo KN-E 5486/3 
17. prenájom nebytových priestorov na 1. poschodí v budove Knižnice so súpisným číslom 29 
18. prenájom nebytových priestorov na prízemí budovy  so súpisných číslom 4 o výmere 97 m2 

 
                                

Mgr. Jaroslav Seman                                        
primátor mesta  

Zverejnené dňa: 11.05.2021                                              
     


