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Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

1. schvaľuje 
 

v zmysle § 9a  ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor. predpisov 
prenájom časti pozemku parcela registra C č. 222/1 vedenej na LV č. 2262 vo vlastníctve 
Mesta Podolínec o výmere 6x3 m pre žiadateľku Ivetu Hojstričovú, Bernolákova 15, 
Podolínec na dobu určitú – do vypracovania štúdie pre umiestnenie plechových garáží 
v intraviláne katastra Podolínec. 

Cena za prenájom podľa platných Zásad mesta Podolínec na odpredaj a prenájom 
nehnuteľného majetku. 
 
 
Dôvodová správa 
 
Komisia dopravy, verejného poriadku, podnikateľskej činnosti, správy majetku mesta 
a regionálnej politiky pri MsZ prejedla výzvu na predloženie dokladov zo dňa 7.3.2014 pre p. 
Ivetu Hojstričovú.  
P. Hojstričová predložila dňa 19.3.2014 na MsÚ žiadosť o povolenie na umiestnenie garáže 
zo dňa 3.11.2008, ktorá je riadne potvrdená a prevzatá podateľňou mestského úradu. 
Zásada o nepovoľovaní plechových garáži v intraviláne mesta nebola prijatá, avšak žiadosť p. 
Hojstričovej sa prejednávala na MsZ v roku 2009. 
 

V zápisnici MsZ č. 26/2009 v bode č. 6 sa prejednávala žiadosť p. Hojstričovej 
o povolenie na umiestnenie plechovej garáže na ul. Bernolákova, časť parcely KN-C 222/1 
v k.ú. Podolínec.  
Komisia aj rada MsZ doporučuje dočasne povoliť umiestnenie garáže a zároveň vyhľadať 
novú vhodnú lokalitu, ak bude mesto povoľovať osadenie takéhoto druhu garáži v teréne. 
Na MsZ zo dňa 19.2.2009 sa dohodlo, že sa vytvorí komisia, ktorá zmapuje celé mesto 
(intravilán) a zistí vhodnú lokalitu. 
 

Uznesením č. 26/2009 v bode E/1 poveruje MsZ komisiu ÚP a ŽP vytypovať vhodné 
lokality pre výstavbu a prípadné umiestnenie prenosných plechových garáží bez pevných 
základov. Termín do 30.4.2009. 
 



 
Nové lokality neboli do súčasnej doby vytypované a plechová garáž p. Ivety 

Hojstričovej je stále umiestnená na ul. Bernolákova, Podolínec. 
 

P. Hojstričová teda uznesením č. 26/2009 má oprávnené užívanie časti pozemku na 
základe podanej žiadosti. 
 
Komisia dopravy, verejného poriadku, podnikateľskej činnosti, správy majetku mesta 
a regionálnej politiky odporučila schváliť prenájom časti parcely KN-C 222/1 v k.ú. 
Podolínec pre žiadateľku p. Ivetu Hojstričovú  na dobu určitú – do ukončenia zastavovacej 
štúdie výstavby garáží na ul. Bernolákova, Podolínec. Cena prenájmu podľa Zásad na 
odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku mesta Podolínec a zároveň spätné vyplatenie 
nájomného od platnosti uznesenia, t. j. od 19.2.2009 po súčasnosť. 
 


