
Mesto  Podolínec 
  
Na zasadnutie   
Mestského zastupiteľstva  
  
V  Podolínci  
Dňa 5.9.2013  
 K bodu rokovania číslo:      
  
  
Názov materiálu: Žiadosť o odkúpenie 
podielov na pozemku na parcele 
KN-C 783/57 v k.ú. Podolínec pre 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
12 bytovej jednotky na ul. Sládkovičovej 
378/7,8 Podolínec 

 

  
Odpredaj podielov na pozemku na parcele KN-C 783/57 v k.ú. Podolínec 
pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov 12 bytovej jednotky na ul. 
Sládkovičovej 378/7 a 8  Podolínec 
 
  
Predkladá: Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo 
 
 

1. schvaľuje 
 
odpredaj podielov na pozemku KN-C 783/57 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 382 m2 
v k.ú. Podolínec zapísanej na LV č. 2631 
v zmysle §9a ods.8 písm.b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. nesk. 
predpisov ako pozemku zastavaného stavbou 
vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej 
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou pre 
žiadateľov: 
1   Ján Simoník a Marta Simoníková rod. 
Mikšíková, Sládkovičova 8, Podolínec podiel 
8956/102622 
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 2   Štefan Masleják a Lenka Maslejáková rod. 
Dlugošová, Sládkovičova 8, Podolínec podiel 
9031/102622 
 
3   Štefan Zavadský a Alžbeta Zavadská rod. 
Valigurská, Sládkovičova 7, Podolínec podiel 
8931/102622 
 
4   Jozef Dlubáč a Alžbeta Dlubáčová rod. 
Zavadská, Sládkovičova 8, Podolínec podiel 
9031/102622 
  

na účely majetkoprávneho vysporiadania 

pozemkov za cenu 0,70€/m² podľa platných 

Zásad Mesta Podolínec na odpredaj 

a prenájom nehnuteľného majetku mesta. 
 

 
 

 
 
Dôvodová správa 
 
 
 
Odpredaj podielov na pozemku na parcele KN-C 783/57 v k.ú. Podolínec 
pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov 12 bytovej jednotky na ul. 
Sládkovičovej 378/7 a 8, Podolínec 
 
 

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného 

a vodného hospodárstva dňa 10.8.2013 prejednávala žiadosť o odkúpenie podielu na pozemku 

KN-C 783/57 od žiadateľa Jána Simoníka s manž. Martou a odporučila schváliť MsZ 

v Podolínci takýto odpredaj. Jedná sa o pozemok pod bytovým domom. 

Zároveň cestou mestského úradu sa oslovili ostatní vlastníci bytového domu – fyzické osoby 

vedení na LV č. 2455, ktorí následne podali žiadosti o odkúpenie podielov parcely KN-C 

783/57  k.ú. Podolínec. 

 

 
 


