
Mesto Podolínec 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 
 
Dňa:  
Predkladá: Ing. Baltazarovičová 
Vypracovala: Ing. Baltazarovičová 
 
Názov: Žiadosť o prenájom časti pozemku parcela registra E č. 5426 – trvale 
trávnaté plochy o výmere 198 m² v k.ú. Podolínec – Anna Irhová, Sv. Anny 9, 065 
03 Podolínec 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

 
1. schvaľuje 

 
V zmysle ustanovenia §9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov  prenájom  časti parcely KN-E č. 5426 – trvalé trávnaté plochy o výmere 18 m x 

11 m (198 m²)  evidovanej na LV č. 2631 vo vlastníctve Mesta Podolínec pre žiadateľku: Annu 

Irhovú, Sv. Anny 9, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov s možnosťou oplotenia podľa podmienok 

stanovených stavebným úradom. Cena stanovená podľa Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného 

majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta 

Podolínec časť 1 bod 1 písm. c) 0,04,-€/m²/rok. 

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: 

Žiadateľka na susednom pozemku  - parcela KN-C č. 1296/20 a 1296/16 vlastní chatu a pozemok. 

O pozemok KN-E č. 5426 v k.ú. Podolínec sa žiadateľka pravidelne stará a čistí. Na mestský úrad 

nebola doručená žiadna žiadosť o prenájom pozemku KN-E 5426 v k.ú. Podolínec a ani jeho časti.  

 
Dôvodová správa 
 
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného 
a vodného hospodárstva pri MsZ zasadala dňa 14.5.2014 a prerokovala so žiadateľkou 
žiadosť o prenájom časti uvedeného pozemku. 
Mesto Podolínec v zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskor. predpisov zverejnila dňa 9.6.2014 zámer prenájmu časti pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 
Komisia odporúča MsZ prenajať časť pozemku KN-E č. 5426 – TTP, ktorý je vo 
výlučnom vlastníctve mesta s rozmermi 18 m x 11 m, t.j. 198 m² žiadateľke na 
záhradkárske a rekreačné využitie a odporúča umiestniť oplotenie podľa podmienok 
stanovených stavebným úradom. Cena za prenájom podľa platných zásad na odpredaj 
a prenájom nehnuteľného majetku. 


