
Mesto Podolínec 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 
 
Dňa: 27.8.2015 
Predkladá: Ing. Baltazarovičová 
Vypracovala: Ing. Baltazarovičová 
 
Názov: Žiadosť o zámenu pozemkov v k.ú. Podolínec – Ing. Ivan Lajčák s manž. 
Annou, Hliník 544/19, Podolínec 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

 
1. schvaľuje 

 
zámenu pozemkov v k.ú. Podolínec v zmysle ustanovenia §9a ods.8 písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Pozemok parcela KN-C č. 378/2– zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2 v k.ú. 

Podolínec vo vlastníctve Ing. Ivana Lajčáka s manž. Annou, Hliník 544/19, Podolínec, ktorá 

vznikla odčlenením z parcely KN-C 378 zapísaná na LV č. 1082 a parcelu KN-C 379/2 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m² v k.ú. Podolínec vo vlastníctve Ing. Ivana 

Lajčáka s manž. Annou, Hliník 544/19, Podolínec, ktorá vznikla odčlenením z parcely KN-C 

379 – zastavané plochy a nádvoria zapísaná na LV č. 1082  

za parcelu KN-C č. 1038/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2 v k.ú. Podolínec vo 

vlastníctve Mesta Podolínec, ktorá vznikla odčlenením z parcely KN-E č. 8870/1 – zastavané 

plochy a nádvoria zapísaná na LV č. 2631 v k.ú. Podolínec, 

podľa geometrického plánu č. 73/2015 vyhotoveného Geodéziou A-D, Ján Arendáč-Geodézia 

A-D, Mierová 1101/76, 064 01 Stará Ľubovňa pre žiadateľa: Ing. Ivana Lajčáka s manž. 

Annou, Hliník 544/19, 065 03 Podolínec. 

Cena nehnuteľností podľa Zásad mesta Podolínec na odpredaj a prenájom nehnuteľného 

majetku. 

Poplatky za geometrický plán a návrh na vklad do katastra nehnuteľností na náklady 

žiadateľa. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: 

Zámena nehnuteľností súvisí s dodatočným vyporiadaním pozemkov, ktoré žiadateľ užíva pri 

rodinnom dome súp. č. 544 v Podolínci na parcele KN-C 378 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 572 m² zapísanej na LV č. 1082 v k.ú. Podolínec. 



Dôvodová správa 

 
 
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného 
a vodného hospodárstva prerokovala žiadosť Ing. Ivana Lajčáka s manž. Annou, Hliník 
544/19, Podolínec a odporúča MsZ schváliť zámenu vyššie uvedených pozemkov z dôvodu 
dodatočného vyporiadania pozemkov pri rodinnom dome č. 544 vo vlastníctve žiadateľa. 
Poplatky za geometrický plán a návrh na vklad do katastra nehnuteľností na náklady 
žiadateľa. 
 
 
 

 


