
 

A. Zámer nájmu pozemkov 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-E 8868/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 

pozemku: 42 m2,  
2. časť pozemku KN-C 451/1 – zastavaná plocha s výmerou 24,18 m², ktorá je zapísaná na LV 

č. 2262 vedená pre katastrálne územie Podolínec a časť pozemku č. KN- E 8868/6 – 
zastavaná plocha s výmerou 38,25 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 2631, 

3. časť pozemku KN-C 3520/1, druh pozemku: ostatná plocha, výmera časti pozemku: 1000 
m2. 

B. Zámer nájmu nebytových priestorov 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. nebytových priestorov o výmere 30 m2 na prízemí budovy so súpisným číslom 468 ( 
budova LMP s. r. o.), 

2. nebytových priestorov na adrese Námestie Mariánske 29 (knižnica). 

C. Zámer predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec, IČO: 00330132 (ďalej len „Mesto“) 
týmto  

zverejňuje zámer predaja  

nehnuteľného majetku 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. pozemok KN-C 1125/47, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 756 m2, k.ú. Podolínec, 
2. pozemok KN-E 848/1, druh pozemku: trvalý trávny porast, výmera pozemku: 8870 

m2, k.ú. Pilhov. 
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