
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:  
 
- časť pozemku, par. reg. „C“ č. 1052/6 o výmere 1.150 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900; 
- časť pozemku, par. reg. „C“ č. 1052/54 o výmere 198 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900; 
 

spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
 
 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke dňa  12. 10. 2021 
 
         
                                                                                                    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 nasledovne :  
 
- časť pozemku, par. reg. „C“ č. 2383 o výmere 1.325 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900 na osadenie solárneho panelu na stĺp                                 
pre odľahčovaciu komoru - OK1 - križovatka ul. M. A. Beňovského/ul. 6. apríla; 

- časť pozemku, par. reg. „C“ č. 2185 o výmere 3.492 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900 na osadenie solárneho panelu na stĺp                                
pre odľahčovaciu komoru - OK2 - križovatka ul. M. A. Beňovského/ul. Družstevná/ul. 
Piešťanská cesta; 

- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 799/1 o výmere 351 m2, druh pozemku zastavané plochy    
a nádvoria, zapísaný na LV č. 3369, doposiaľ evidovaný v CKN ako parc. č. 1193/7                 
v nezaloženom liste vlastníctva ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 10.495 m²               
na osadenie solárneho panelu na stĺp pre odľahčovaciu komoru - OK3 - križovatka ul. 
Družstevná/ul. Fraňa Krála; 
 

spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
 
 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke dňa  12. 10. 2021 
 
         
                                                                                                    Dott. Mgr. Ema Maggiová, v.r.  
              primátorka mesta  
 


