
 
 
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 nasledovne : 
 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 665 o výmere 1.923 m2, druh pozemku ostatné plochy, 

zapísaný na LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 587 o výmere 2.088 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 619 o výmere 188 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 640/2 o výmere 10 m2, druh pozemku ostatné plochy, 

zapísaný na LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 643/1 o výmere 20 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaný na LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 654/4 o výmere 80 m2, druh pozemku vodná plocha, 

zapísaný na LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 471/6 o výmere 904 m2, druh pozemku ostatné plochy, 

zapísaný na LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 660/2 o výmere 316 m2, druh pozemku ostatné plochy, 

zapísaný na LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 430/1 o výmere 54 m2, druh pozemku zastavané plochy       

a nádvoria, zapísaný  na LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 661 o výmere 9 m2, druh pozemku ostatné plochy, 

zapísaný na LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 666 o výmere 20 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaný na LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 667 o výmere 11 m2, druh pozemku zastavané plochy            

a nádvoria, zapísaný  na LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 668 o výmere 22 m2, druh pozemku zastavané plochy            

a nádvoria, zapísaný  na LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „C“ č. 2483 o výmere 5.576 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900; 
- časť pozemku, par. reg. „C“ č. 2144/7 o výmere 43 m2, druh pozemku vodná plocha, 

zapísaný na LV č. 3369; 
 

 

spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
 
 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke dňa  06. 04. 2021 
 
         
                                                                                                    Dott. Mgr. Ema Maggiová, v.r.  
              primátorka mesta  


