
Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 33/1 druh pozemku – 

záhrady v k. ú. Mníšek nad Popradom LV č. 375  

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Ondrej Kozub, Mníšek nad Popradom 120, Mníšek nad Popradom 065 22 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 33/1 – záhrady v k. ú. Mníšek nad Popradom vo 

vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 375 vo výmere 700  m2  ako prípad hodný osobitného 

zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom 

osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec 

povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Ondrej Kozub, Mníšek nad Popradom 120, Mníšek nad Popradom 065 22 

 

 

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Kozuba 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 451/1 druh pozemku – 

záhrady v k. ú. Podolínec LV č. 2262  

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Ján Hrebík, Jozefa Smreka 459/12, 065 03 Podolínec 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 451/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 66  m2  ako prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Ján Hrebík, Jozefa Smreka 459/12, 065 03 Podolínec 

 

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Hrebíka 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 160 druh pozemku – 

zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Podolínec LV č. 2262  

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Ladislav Pompa, Baštová 26, 065 03 Podolínec 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 160 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. 

Podolínec vo vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 140  m2  ako prípad hodný 

osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto 

spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Ladislav Pompa, Baštová 26, 065 03 Podolínec 

 

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Pompu 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 783/61 druh pozemku – 

ostatné plochy v k. ú. Podolínec LV č. 2262  

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Peter Tholt, Sládkovičova 13, 065 03 Podolínec 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 783/61 v k. ú. Podolínec vo vlastníctve mesta 

Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 76  m2  ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom 

obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný zreteľ 

musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná zverejniť 

najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Peter Tholt, Sládkovičova 13, 065 03 Podolínec 

 

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Tholta 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 783/61 druh pozemku – 

ostatné plochy v k. ú. Podolínec LV č. 2262  

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Marián Dlugoš, Sládkovičova 378/8, 065 03 Podolínec 
 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 783/61 – ostatné plochy v k. ú. Podolínec vo 

vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 119  m2  ako prípad hodný osobitného 

zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom 

osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec 

povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Marián Dlugoš, Sládkovičova 378/8, 065 03 Podolínec 

 

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Dlugoša 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 783/61 druh pozemku – 

ostatné plochy v k. ú. Podolínec LV č. 2262  

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Andrej Cimbalista, Sládkovičova 375/13, 065 03 Podolínec 
 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 783/61 – ostatné plochy v k. ú. Podolínec vo 

vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 76  m2  ako prípad hodný osobitného 

zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom 

osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec 

povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Andrej Cimbalista, Sládkovičova 375/13, 065 03 Podolínec 

 

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Cimbalistu 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

. 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 783/61 druh pozemku – 

ostatné plochy v k. ú. Podolínec LV č. 2262  

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Pavol Kovaľ, Sládkovičova 375/14, 065 03 Podolínec 
 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 783/61 – ostatné plochy v k. ú. Podolínec vo 

vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 76  m2  ako prípad hodný osobitného 

zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom 

osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec 

povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Pavol Kovaľ, Sládkovičova 375/14, 065 03 Podolínec 

 

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Kovaľa 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 783/61 druh pozemku – 

ostatné plochy v k. ú. Podolínec LV č. 2262  

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Miloš Koč, Sládkovičova 14, 065 03 Podolínec 
 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 783/61 – ostatné plochy v k. ú. Podolínec vo 

vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 76  m2  ako prípad hodný osobitného 

zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom 

osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec 

povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Miloš Koč, Sládkovičova 14, 065 03 Podolínec 

 

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Koča 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 783/61 druh pozemku – 

ostatné plochy v k. ú. Podolínec LV č. 2262  

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Mária Tökölyová, Sládkovičova 12, 065 03 Podolínec 
 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 783/61 – ostatné plochy v k. ú. Podolínec vo 

vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 66,3 m2  ako prípad hodný osobitného 

zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom 

osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec 

povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Mária Tökölyová, Sládkovičova 12, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. 

Tökölyovej a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za 

prenájom podľa platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník 

cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 783/61 druh pozemku – 

ostatné plochy v k. ú. Podolínec LV č. 2262  

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Jozef  Kaleta, Sládkovičova 14, 065 03 Podolínec 
 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 783/61 – ostatné plochy v k. ú. Podolínec vo 

vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 76 m2  ako prípad hodný osobitného 

zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom 

osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec 

povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Jozef Kaleta, Sládkovičova 14, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Kaletu 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 783/61 druh pozemku – 

ostatné plochy v k. ú. Podolínec LV č. 2262  

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Eduard Ferencko, Sládkovičova 12, 065 03 Podolínec 
 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 783/61 – ostatné plochy v k. ú. Podolínec vo 

vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 93,5 m2  ako prípad hodný osobitného 

zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom 

osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec 

povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Eduard Ferencko, Sládkovičova 12, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Ferencka 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 1011/1 druh pozemku – 

zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Podolínec LV č. 2262  

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Ladislav Milaniak, Sv. Anny 282/7, 065 03 Podolínec 
Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 1011/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. 

Podolínec vo vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 91 m2  ako prípad hodný 

osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto 

spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Ladislav Milaniak, Sv. Anny 282/7, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Milaniaka 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 1011/1 druh pozemku – 

zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Podolínec LV č. 2262  

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Rudolf Žoldák, Sv. Anny 6, 065 03 Podolínec 
Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 1011/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. 

Podolínec vo vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 83,9 m2  ako prípad hodný 

osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto 

spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Rudolf Žoldák, Sv. Anny 6, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Žoldáka 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 5423 a 5425 druh 

pozemku – ostatné plochy v k. ú. Podolínec LV č. 2262  

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Emil Promčák, Sv. Anny 10, 065 03 Podolínec 
Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 5423 a 5425 - ostatné  plochy  v k. ú. Podolínec 

vo vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 100  m2  ako  prípad hodný 

osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto 

spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Emil Promčák, Sv. Anny 10, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p.Promčáka 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 5423 a 5425 druh 

pozemku – ostatné plochy v k. ú. Podolínec LV č. 2262  

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Ing. Emanuel Ondko, Sv. Anny 10, 065 03 Podolínec 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 5423 a 5425 - ostatné  plochy  v k. ú. Podolínec 

vo vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 200  m2  ako  prípad hodný 

osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto 

spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Ing. Emanuel Ondko, Sv. Anny 10, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Ondka 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 981/1  druh pozemku – 

zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Podolínec LV č. 2262  

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Mgr. Jaroslav Seman, Sv. Anny 8, 065 03 Podolínec 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 981/1 – zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. 

Podolínec vo vlastníctve  mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 69,9  m2  ako  prípad 

hodný osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto 

spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Mgr. Jaroslav Seman, Sv. Anny 8, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Semana 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 305 druh pozemku 

záhrady  v k. ú. Podolínec LV č. 348 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Emília Csíková, Tatranská 16, 065 03 Podolínec  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 305 - záhrady  v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 348 vo výmere 112  m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Emília Csíková, Tatranská 16, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p.Csíkovej 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 280/1 druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Podolínec LV č. 2262 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Mária Nálepková, Tatranská 29, 065 03 Podolínec  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 280/1 – zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. 

Podolínec vo vlastníctve  mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 22,8  m2  ako  prípad 

hodný osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto 

spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Mária Nálepková, Tatranská 29, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. 

Nálepkovej a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za 

prenájom podľa platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník 

cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 305 druh pozemku 

záhrady  v k. ú. Podolínec LV č. 348 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Michal Kester, Tatranská 17, 065 03 Podolínec 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 305 - záhrady  v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 348 vo výmere 150  m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Michal Kester, Tatranská 17, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Kestera 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 305 druh pozemku 

záhrady  v k. ú. Podolínec LV č. 348 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Ján  Birošík, Tatranská 17, 065 03 Podolínec  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 305 - záhrady  v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 348 vo výmere 148,57  m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Ján Birošík, Tatranská 17, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Birošíka 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 280/1 druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Podolínec LV č. 2262 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

František Timčák, Tatranská 29, 065 03 Podolínec  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 280/1 – zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. 

Podolínec vo vlastníctve  mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 30  m2  ako  prípad hodný 

osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto 

spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

František Timčák, Tatranská 29, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Timčáka 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 280/1 druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Podolínec LV č. 2262 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Miroslav Timčák, Tatranská 29, 065 03 Podolínec  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 280/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. 

Podolínec vo vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 30 m2  ako  prípad hodný 

osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto 

spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Miroslav Timčák, Tatranská 29, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Timčáka 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 305 druh pozemku 

záhrady  v k. ú. Podolínec LV č. 348 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Ing. Alžbeta Dubjelová, Tatranská 17, 065 03 Podolínec  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 305 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. 

Podolínec vo vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 348 vo výmere 155,7 m2  ako  prípad hodný 

osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto 

spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Ing. Alžbeta Dubjelová, Tatranská 17, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Dubjelovej 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 305  druh pozemku 

záhrady  v k. ú. Podolínec LV č. 348 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Monika Mačoková, Tatranská 16, 065 03 Podolínec 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 305 -  záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 348  vo výmere 84,4 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Monika Mačoková, Tatranská 16, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. 

Mačokovej  a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za 

prenájom podľa platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník 

cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 305 druh pozemku 

záhrady  v k. ú. Podolínec LV č. 348 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Milan Čonka, Tatranská 18, 065 03 Podolínec  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 305 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 348  vo výmere 132,3  m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Milan Čonka, Tatranská 18, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Čonku 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 305  druh pozemku 

záhrady  v k. ú. Podolínec LV č. 348 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Ján Mišina, Tatranská 16, 065 03 Podolínec  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 305 – záhrady  v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 348  vo výmere 41 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Ján Mišina, Tatranská 16, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Mišinu 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 304 druh pozemku 

záhrady   v k. ú. Podolínec LV č. 348 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Štefan Bachleda, Tatranská 16, 065 03 Podolínec  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 304 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 348  vo výmere 231 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Štefan Bachleda, Tatranská 16, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Bachledu 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č.  280/1  druh pozemku 

záhrady   v k. ú. Podolínec LV č. 2262 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Ján Duffala, Tatranská  30, 065 03 Podolínec  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 280/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 30 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Ján Duffala, Tatranská 30, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Duffalu 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 



Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č.  305  druh pozemku 

záhrady   v k. ú. Podolínec LV č. 348 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Mária Horníková, Družstevná 9, 065 03 Podolínec  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 305 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 348  vo výmere 114 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Mária Horníková, Družstevná 9, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. 

Horníkovej a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom 

podľa platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č.  305 druh pozemku 

záhrady   v k. ú. Podolínec LV č. 348 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Jozef  Duračinský, Tatranská 17, 065 03 Podolínec  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 305 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 348  vo výmere 228 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Jozef Duračinský, Tatranská 17, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. 

Duračínskeho a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za 

prenájom podľa platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník 

cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 471/1 druh pozemku 

záhrady   v k. ú. Podolínec LV č.  2262 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Ján  Chlebák, Družstevná 13, 065 03 Podolínec  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 471/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 52 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Ján Chlebák, Družstevná 13, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Chlebáka 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 471/1 druh pozemku 

záhrady   v k. ú. Podolínec LV č.  2262 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Michal Britaňák, Družstevná 9, 065 03 Podolínec  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 471/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 21 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Michal Britaňák, Družstevná 9, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Britaňáka 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 471/1 druh pozemku 

záhrady   v k. ú. Podolínec LV č.  2262 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Ján Dinda, Družstevná 15, 065 03 Podolínec  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 471/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 110,9 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Ján Dinda, Družstevná 15, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Dindu 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 471/1 druh pozemku 

záhrady   v k. ú. Podolínec LV č.  2262 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Lenka Heinischová, Družstevná 17, 065 03 Podolínec  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 471/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 10 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Lenka Heinischová, Družstevná 17, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. 

Heinischovej a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za 

prenájom podľa platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník 

cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 471/1 druh pozemku 

záhrady   v k. ú. Podolínec LV č.  2262 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Michal Zamkovský, Družstevná 17, 065 03 Podolínec  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 471/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 25 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Michal Zamkovský, Družstevná 17, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. 

Zamkovského a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za 

prenájom podľa platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník 

cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 490/1 druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria   v k. ú. Podolínec LV č.  2262 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Jozef Šatala, Družstevná 19, 065 03 Podolínec  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 490/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. 

Podolínec vo vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 70 m2  ako  prípad hodný 

osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto 

spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Jozef Šatala, Družstevná 19, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Šatalu 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 471/1 druh pozemku 

záhrady   v k. ú. Podolínec LV č.  2262 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Peter Roman, Družstevná 10, 065 03 Podolínec  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 471/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 18 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Peter Roman, Družstevná 10, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Romana 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 471/1 druh pozemku 

záhrady   v k. ú. Podolínec LV č.  2262 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

František  Buxár, Družstevná 14, 065 03 Podolínec  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 471/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 54 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

František Buxár, Družstevná 14, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. 

Buxáraa odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom 

podľa platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 471/1 druh pozemku 

záhrady   v k. ú. Podolínec LV č.  2262 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Vladimír Šváby, Družstevná 11, 065 03 Podolínec  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 471/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 18,5 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Vladimír Šváby, Družstevná 11, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Švábyho 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 471/1 druh pozemku 

záhrady   v k. ú. Podolínec LV č.  2262 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Emil Cimbalista, Družstevná 13, 065 03 Podolínec  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 471/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 58 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Emil Cimbalista, Družstevná 13, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Cimbalistu 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 471/1 druh pozemku 

záhrady   v k. ú. Podolínec LV č.  2262 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Ján  Chlebák, Družstevná 13, 065 03 Podolínec  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 471/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 64 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

František Cirák, Družstevná 13, 065 03 Podolínec 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. Ciráka 

a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za prenájom podľa 

platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mesto Podolínec 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 

 

Dňa:  23. 03. 2017 

Predkladá: Bialková 

Vypracovala: Bialková 

 

Názov: Žiadosť o predĺženie nájmu časť parcely registra C č. 280/1 druh pozemku 

záhrady   v k. ú. Podolínec LV č.  2262 

vo vlastníctve mesta Podolínec pre žiadateľa: 

Ľudmila Mosorjaková, Stráňany 64, 065 33 Stráňany 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu časti parcely registra C č. 280/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 30 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 pre žiadateľa : 

Ľudmila Mosorjaková, Stráňany 64, 065 33 Stráňany 

  

Dôvodová správa 

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

a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prerokovala dňa 01. 02. 2017 žiadosť p. 

Mosorjakovej a odporučila schváliť predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov. Cena za 

prenájom podľa platných Zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku – sadzobník 

cien bod 7. 

Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta. 

 


