Žiadosť o prenájom pozemku – Ing. Ľubomír Leško
Mesto Veľký Šariš zverejňuje zámer prenajať časť pozemku pánovi Ing. Ľubomírovi
Leškovi , bytom A. Hlinku 44, 082 21 Veľký Šariš v k.ú. Veľký Šariš KN C parc. č. 1353/3,
druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 22 137 m2 a časť parcely KN
C parc. č. 1353/58, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 352 m2 za
navrhnuté nájomné 10 € ročne na neurčitú dobu s 1 mesačnou výpovednou dobou. Požadovaná
časť vyššie uvedených parciel je o predpokladanej výmere cca 163 m2.

Odôvodnenie: Pozemok, ktorý žiada prenajať je v susedstve žiadateľa, a teda má záujem
na jeho riadnom obhospodarovaní a zveľaďovaní, ktoré dobrovoľne vykonáva v súčasnosti.

Ide o prípad hodný osobitného zreteľa.

Zverejnené 12.06.2019

Prenájom a odpredaj parciel – Miroslav Pavlinský
Mesto Veľký Šariš opätovne zverejňuje zámer na odkúpenie časti pozemkov a prenájom časti
pozemku p. Miroslavovi Pavlinskému, Mlynská 6, 082 21 Veľký Šariš nakoľko došlo ku chybe
v písaní :
A) Prenájom časti pozemku o predpokladanej výmere 93 m2 v k.ú. Veľký Šariš parcela č.
KN C 3429/1, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvoria, celková výmera 6028 m2.
Stanovená výška nájomného je 100 € ročne.
Odôvodnenie: realizácia parkoviska pred budovou určenou na podnikateľské účely
B) Odpredaj časti pozemkov a stavby na pozemku (prístrešok na parcele č.KN 3546/2) ,
v zmysle GP č. 255/2019 vyhotoveného GEOPLAN, Ing. Ľudovít Bakoň,
Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO: 36 485 985, novovytvorenú parcelu Kn C
3546/2 o výmere 87m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria z dôvodu vytvorenia skladu
z existujúceho prístrešku a novovytvorenú parcelu Kn C 3544/5 o výmere 46 m2, druh
- zastavaná plocha a nádvoria z dôvodu zlepšenia príjazdu pre zásobovanie tovaru do
skladových častí budovy.
Všeobecná hodnota stavby a pozemkov je spolu: 3 690,00 Eur
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa.
Zverejnené 12.06.2019

