
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  „C“ č. 3136/2 – orná pôda o  výmere 11.465 m2; 
•  parcela  registra  „E“ č. 3678/2 – orná pôda o  výmere 2.909 m2; 
•  parcela  registra  „E“ č. 3678/1 – orná pôda o  výmere  400 m2; 
•  parcela  registra  „E“ č. 3679/1 – orná pôda o  výmere  405 m2; 
•  parcela  registra  „E“ č. 3679/2 – orná pôda o  výmere  4.318 m2; 
•  parcela  registra  „E“ č. 3681/3 – orná pôda o  výmere  155 m2; 
•  parcela  registra  „E“ č. 3681/2 – orná pôda o  výmere  5.686 m2; 
•  parcela  registra  „E“ č. 3681/1 – orná pôda o  výmere  169 m2; 
•  parcela  registra  „E“ č. 3680  – orná pôda o  výmere  6.461 m2; 

 
-  a ďalej  predmetom   prenájmu  je  nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3369 :  

 
•  parcela  registra „E“ č. 3551/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.084 m2; 

 
v zmysle Geometrického plánu č. 116/2019 zo dňa 20.05.2019, overený Okresným úradom 
Piešťany, katastrálny odbor dňa 28.05.2019 pod číslom 61-358/2019, 
 
                spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke dňa  10. 06. 2019 
 
         
                                                                                                    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. 3-426/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 204 m2, z toho             
                                                         výmera pre nájom na osadenie stĺpa na varovný systém –  
                                                          syréna VYR-VAR 
 
                spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke dňa  10. 06. 2019 
 
         
                                                                                                    Dott. Mgr. Ema Maggiová, v.r.  
            primátorka mesta  
 
 
 
 


