30.12.2016

Mesto Trstená
zverejňuje
Zámer mesta Trstená prenajať prebytočný nehnuteľný majetok z dôvodu prípadov
hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov, o ktorých rozhodne mestské
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Popis nehnuteľnosti:
1. Katastrálne územie Trstená
časť z pozemku C-KN parc. č. 2288/5, ostatná plocha o výmere 6564 m2 zapísaného na LV č. 2051
zodpovedajúcu výmere 19 m2, situovaného na sídlisku Západ žiadateľovi Ing. Ivanovi Švajnerovi,
Západ 1141/10, 028 01 Trstená, pre umiestnenie prenosnej betónovej garáže.
Doba nájmu do 31.12.2021.Výška nájmu bude určená podľa uznesenia MsZ č. 491/XII/2012 zo dňa
11.12.2012.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ dlhoročne užíva
predmetnú časť pozemku pod umiestnenou prenosnou garážou. Mesto uvedenú časť pozemku v
súčasnosti nemôže inak využiť. Nájom je užívaný od roku 2003 do súčasnosti.
2. Katastrálne územie Trstená
časť z pozemku C-KN parc. č. 2288/5, ostatná plocha o výmere 6564 m2 zapísaného na LV č. 2051,
zodpovedajúcu výmere 38 m2, situovaného na sídlisku Západ, pre umiestnenie prenosnej betónovej
garáže a prenosnej plechovej garáže, žiadateľovi MVDr. Jozefa Bogyiho Západ 1056/13-30, 028
01 Trstená. Doba nájmu do 31.12.2021.Výška nájmu bude určená uznesením MsZ č. 491/XII/2012
zo dňa 11.12.2012.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ je už dlhoročne
v nájomnom vzťahu s mestom. Mesto uvedenú časť pozemku v súčasnosti nemôže inak využiť.
Nájom je užívaný od roku 2003 do súčasnosti.
3. Katastrálne územie Trstená
časť z pozemku C-KN parc. č. 9684/249, ostatné plochy o výmere 1259 m2 zapísaného na LV č.
2051, zodpovedajúcu výmere 78m2 žiadateľovi Jurajovi Šikyňovi, Ul. Hraničiarov 1214/28,
028 01 Trstená. Doba nájmu do 31.12.2021.
Výška nájmu bude určená uznesením MsZ č. 491/XII/2012 zo dňa 11.12.2012.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť , že sa jedná o pokračovanie nájmu
predmetnej časti pozemku na ktorom má realizovanú výsadbu v okolí svojho rodinného domu a mesto
v súčasnosti uvedenú časť pozemku nepotrebuje.
4. Katastrálne územie Trstená
časti z pozemku C-KN parc.č. 14255, zodpovedajúcu výmere 15 m2, žiadateľovi Dušanovi
Meliškovi, Zápotočná 565, 028 01 Trstená pre umiestnenie predajného stánku zmrzliny. Doba
nájmu do 31.12.2021.
Výška nájmu bude určená uznesením MsZ č. 491/XII/2012 zo dňa 11.12.2012.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ je dlhodobým
užívateľom pozemku pod predajným stánkom na predaj zmrzliny a mesto v súčasnosti predmetný
pozemok nepotrebuje.

5. Katastrálne územie Trstená
pozemok C-KN parc.č. 9684/423, ostatná plocha o výmere 93 m2 zapísaného na LV č. 2051,
žiadateľovi Miroslavovi Medveckému, Ul. Lesná 1107, 028 01 Trstená, pre účely prídomovej
záhrady. Doba nájmu do 31.12.2021. Výška nájmu bude určená uznesením MsZ č. 491/XII/2012 zo
dňa 11.12.2012.
6. Katastrálne územie Trstená
pozemok C-KN parc.č. 9684/424, ostatná plocha o výmere 85 m2 zapísaného na LV č. 2051,
žiadateľovi Stanislavovi Lužbeťákovi a manželke , Ul. Lesná 1108, 028 01 Trstená pre účely
prídomovej záhrady. Doba nájmu do 31.12.2021. Výška nájmu bude určená uznesením MsZ č.
491/XII/2012 zo dňa 11.12.2012.
7. Katastrálne územie Trstená
nebytový priestor č. 5 v objekte domu služieb súpisné číslo 3 o celkovej výmere 29,4 m2 podlahovej
plochy, umiestnený na 1. nadzemnom podlaží pre prevádzku „Pranie a čistenie textilných
a kožušinových výrobkov – zberne šatstva a prádla „ zapísaného na LV č. 3602,
žiadateľke Marta Katarzyna Fuchs-Lupa MF LAUNDRY FUCHS , IČO 50293591, DIC
3120083846. Doba nájmu do 31.12.2018.
Výška nájmu určená podľa uznesenia MsZ č. 491/XII/2012 zo dňa 11. decembra 2012, znížený o 50
%.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o predĺženie prenájmu
nebytových priestorov č.5 za účelom prevádzkovania prevádzky Pranie a čistenie textilných
a kožušinových výrobkov – zberne šatstva. Na území mesta nie je žiadna prevádzka poskytujúca
takéto služby pre obyvateľov a mesto má záujem aj snahu, aby tieto služby boli pre obyvateľov nášho
mesta boli aj naďalej dostupné a neboli nútení ich vyhľadávať v iných mestách resp. až regiónoch

Oddelenie mestského majetku
MsÚ Trstená
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Mesto Trstená
zverejňuje
Zámer mesta Trstená prevod prebytočného nehnuteľného majetku mesta vzájomnou
zámenou pozemkov, z dôvodu prípadov hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.8
písm .e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,
o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov .
Popis nehnuteľnosti:

1.Katastrálne územie Trstená
Vzájomnú zámenu pozemkov, a to E-KN parc. č.9623/2 orná pôda o výmere 426 m2 vo
vlastníctve žiadateľky Oľgy Bednárovej, Oravická 780/47, 028 01 Trstená zapísaného na LV
č. 2479 za novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 9589/397 orná pôda o výmere 257 m2 ,
ktorý je oddelený podľa geometrického plánu č. 114/2016 zo dňa 25.10.2016 z pozemkov vo
vlastníctve mesta Trstená zapísaných na LV č. 2051, bez finančného vyrovnania.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetnou zámenou
mesto nadobudne do vlastníctva pozemok v časti kde plánuje realizovať občiansku
vybavenosť za pozemky, ktoré sú pre mesto nevyužiteľné.
Oddelenie mestského majetku
MsÚ Trstená

