
Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti novo vytvorenou parcelou registra C č. 697/3 

– zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 v k.ú. Podolínec, vo vlastníctve mesta 

Podolínec pre žiadateľa: 

Milan Kleja, Družstevná 520/9, 06503 Podolínec, Anna Matavová, Bernolákova 535/11, 

065 03 Podolínec, Renáta Klejová, Michaela Klejová, Dominika Klejová, Adriána 

Klejová ,Bernolákova 534/13, 065 03 Podolínec 
 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

V zmysle ustanovenia §9a ods.8 písm. b) a písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, odpredať pozemok podľa geometrického plánu č. 35/2018 

vyhotoveného Geodéziou O.M, Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 21, 059 01 Spišská Belá , 

parcela registra C č. 697/3 o výmere 5 m2 v k.ú. Podolínec vo vlastníctve Mesta Podolínec z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť 

majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním 

prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak 

ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. Podľa 

čl. III, ods I, písm a) Zásad Mesta Podolínec na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku 

pri pozemku v celku je minimálna cena pozemku 16,60 €/m2. Návrh na vklad na náklady 

žiadateľa pre žiadateľa: Milan Kleja, Družstevná 520/9, 06503 Podolínec, Anna Matavová, 

Bernolákova 535/11, 065 03 Podolínec, Renáta Klejová, Michaela Klejová, Dominika 

Klejová, Adriána Klejová ,Bernolákova 534/13, 065 03 Podolínec 

 

 

 

 

Dôvodová správa 

 
Komisia dopravy, verejného poriadku, podnikateľskej činnosti, správy majetku mesta 

a regionálnej politiky a komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, 

poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva pri MsZ v Podolínci prerokovala žiadosť 

žiadateľov a doporučila schváliť MsZ odpredaj pozemku, cena podľa znaleckého posudku, 

osudok, návrh na vklad na náklady žiadateľa. 


