
Mesto Vrbové v súlade s §9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zverejňuje zámer na prenájom nehnuteľného majetku mesta vedeného 
na LV č. 1900 a to:  
 
- časti par. reg. „C“ č. 2183/1 o výmere 1.549 m2, druh pozemku zastavané plochy               

a nádvoria, umiestnený na ul. M. A. Beňovského, zapísaný na LV č. 1900 
 
spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke dňa  19. 09. 2018 
 
         
                                                                                                    Dott. Mgr. Ema Maggiová, v.r.  
            primátorka mesta 
  
 
Mesto Vrbové v súlade s §9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zverejňuje zámer na prenájom nehnuteľného majetku mesta vedeného 
na LV č. 2685 a to: 
 
* parcela  registra  „C“ č. 1161 – orná pôda  o  výmere 27.496 m2; 
 
spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke dňa  19. 09. 2018 
 
         
                                                                                                    Dott. Mgr. Ema Maggiová, v.r.  
            primátorka mesta 
  
 
 
 
 
Mesto Vrbové v súlade s §9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zverejňuje zámer na prenájom nehnuteľného majetku mesta vedeného 
na LV č. 3694 a to: 
 
* parcela  registra  „E“ č. 1803 – orná pôda  o  výmere 5.032 m2, z toho             
                                                         výmera pre nájom 1.875 m2, podiel 1/2; 
 
spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke dňa  19. 09. 2018 
 
         
                                                                                                    Dott. Mgr. Ema Maggiová, v.r.  
            primátorka mesta  
 
 



 
Mesto Vrbové v súlade s §9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zverejňuje zámer na prenájom nehnuteľného majetku mesta vedeného 
na LV č. 1900 a to: 
 
* parcela  registra  „E“ č. 1068/1 – orná pôda o  výmere 2.577 m2; 
* parcela  registra  „E“ č. 1338/2 – zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 4.105 m2 , z toho             
                                                         výmera pre nájom 733 m2 ; 
* parcela  registra  „C“ č. 3109 – zastavané plochy a nádvoria  o  výmere  8.057 m2, z toho             
                                                         výmera pre nájom 287 m2 ; 
* parcela  registra  „C“ č. 2746/4 – zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 316 m2, z toho             
                                                         výmera pre nájom 2 m2 ; 
* parcela  registra  „C“ č. 13234 – záhrady  o  výmere 1.180 m2, z toho             
                                                         výmera pre nájom 89 m2 ; 
 
spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke dňa  19. 09. 2018 
         
                                                                                                    Dott. Mgr. Ema Maggiová, v.r.  
            primátorka mesta 
 
 
   
 
Mesto Vrbové v súlade s §9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zverejňuje zámer na prenájom nehnuteľného majetku mesta vedeného 
na LV č. 3369 a to: 
 
* parcela  registra  „E“ č. 3185 – orná pôda o  výmere 1.226 m2; 
* parcela  registra  „E“ č. 3238 – ostatné plochy  o  výmere 1.878 m2; 
* parcela  registra  „E“ č. 1735 – ostatné plochy  o  výmere 4.958 m2, z toho             
                                                      výmera pre nájom 2.273 m2 ; 
* parcela  registra  „E“ č. 12467/29 – orná pôda o  výmere 1.709 m2; 
* parcela  registra  „C“ č. 1223/2 – zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 68 m2; 
* parcela  registra  „C“ č. 11735/2 – zastavané plochy a nádvoria o  výmere 153 m2; 
* parcela  registra  „C“ č. 1187/12 – zastavané plochy a nádvoria o  výmere 216 m2; 
* parcela  registra  „C“ č. 1222/11 – zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 382 m2; 
* parcela  registra  „C“ č. 1222/12 – zastavané plochy a nádvoria o  výmere 246 m2, z toho             
                                                           výmera pre nájom 72 m2 ; 
 
spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke dňa  19. 09. 2018 
         
                                                                                                    Dott. Mgr. Ema Maggiová, v.r.  
            primátorka mesta 
   



Mesto Vrbové v súlade s §9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zverejňuje zámer na prenájom nehnuteľného majetku mesta vedeného 
na LV č. 1900 a to:  
 

1.)  Verejné priestranstvo – časť pozemku a  zriadené vonkajšie posedenie na terase         
na námestí Slobody o rozmeroch  18,00 m2,  na parcele reg. „C“ parc. č. 1592 
o výmere 420 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria   
 

spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
 
 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke dňa  19. 09. 2018 
 
         
                                                                                                    Dott. Mgr. Ema Maggiová, v.r.  
              primátorka mesta  
 
 
 
 
 


