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Zámer nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

 

Obec Hranovnica, Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica, IČO: 00326224 (ďalej len 

„Obec“) týmto  

 

zverejňuje zámer nájmu 

 

nehnuteľného majetku v k.ú. Hranovnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 

1. časť pozemku KN-C 1166/3, druh pozemku: ostatná plocha, výmera pozemku: 54 m2, 

2. pozemok KN-C 391/10, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

29 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

3. pozemok KN-C 391/11, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

18 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

4. pozemok KN-C 391/12, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

48 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

5. pozemok KN-C 391/13, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

52 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

6. pozemok KN-C 391/14, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

31 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

7. pozemok KN-C 391/15, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

51 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

8. pozemok KN-C 391/16, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

52 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

9. pozemok KN-C 391/17, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

111 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

10. pozemok KN-C 391/18, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

42 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

11. pozemok KN-C 391/19, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

232 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

12. pozemok KN-C 391/20, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

54 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

13. pozemok KN-C 391/21, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

114 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

14. pozemok KN-C 391/22, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

63 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

15. pozemok KN-C 391/23, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

284 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

16. pozemok KN-C 391/24, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

55 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 



17. pozemok KN-C 391/25, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

159 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

18. pozemok KN-C 391/26, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

90 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

19. pozemok KN-C 391/27, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

67 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

20. pozemok KN-C 391/28, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

340 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

21. pozemok KN-C 391/29, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

81 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

22. pozemok KN-C 5715/38, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

37 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

23. pozemok KN-C 5715/39, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

36 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

24. pozemok KN-C 5715/40, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

81 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

25. pozemok KN-C 5715/41, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

24 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

26. pozemok KN-C 5715/42, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

44 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

27. pozemok KN-C 5715/43, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

149 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

28. pozemok KN-C 5715/44, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

47 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

29. pozemok KN-C 5715/45, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

46 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

30. pozemok KN-C 5715/46, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

12 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

31. pozemok KN-C 5715/47, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

12 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

32. pozemok KN-C 5715/48, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

22 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

33. pozemok KN-C 5715/49, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

48 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

34. pozemok KN-C 5715/50, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

21 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

35. pozemok KN-C 5715/51, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

69 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

36. pozemok KN-C 5715/52, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

69 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020, 

37. pozemok KN-C 5715/53, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku:  

13 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 32/2020. 

 

 

 

 

                                Vladimír Horváth, v.r. 

            starosta obce  

Zverejnené dňa: 17.8.2020                                              

 


