
Obec  Ostrovany 

Obecný úrad, 082 22 Ostrovany 60, okres  Sabinov 

 

zastúpená starostom obce Ing. Cyrilom Revákom 

 

zverejňuje 

 

v nadväznosti na § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Z.b. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov  

oznámenie 

 

o zámere prenájmu nehnuteľného  majetku obce Ostrovany z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

a to: 

 

Uznesenie č. 54/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch  

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 

A. schvaľuje  

 

- prenájom majetku obce Ostrovany za navrhovanú cenu 0,30 €/m²/rok a to: 

 

A1. zámer na prenájom pozemku parc. CKN č. 274, zastavaná plocha - RD o výmere  55 m² a parc. 

CKN č. 285/25, zastavaná plocha o výmere  76 m², katastrálne územie Ostrovany vedené na liste 

vlastníctva č. 450 Obec Ostrovany, užívateľovi Lukášovi Kalejovi a manželke Žanete, Ostrovany 

192, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Z.b. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, udržiavaný a oplotením ohraničený pozemok, pri rodinnom 

dome vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bol v dlhodobom  užívaní žiadateľom s trvalým pobytom 

v obci prípadne platil daň z tejto nehnuteľnosti. 

Cena prenájmu za rok: 39,30 €  

  

A2. zámer na prenájom pozemkov parc. CKN č. 285/35, zastavaná plocha o výmere 267 m² 

v podiele 1/2, katastrálne územie Ostrovany vedené na liste vlastníctva č. 450 Obec Ostrovany, 

užívateľovi Márii Kalejovej-Januvovej a  manželovi Milanovi, Ostrovany 182, podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona 138/1991 Z.b. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, udržiavaný a oplotením ohraničený pozemok, pri rodinnom dome vo vlastníctve 

žiadateľa, ktorý bol v dlhodobom  užívaní žiadateľom s trvalým pobytom v obci prípadne platil daň 

z tejto nehnuteľnosti. 

Cena prenájmu za rok: 40,05 €  

  

A3. zámer na prenájom pozemkov parc. CKN č. 281, zastavaná plocha - RD o výmere  70 m² a 

parc. CKN č. 285/36, zastavaná plocha o výmere 301 m², katastrálne územie Ostrovany vedené na 

liste vlastníctva č. 450 Obec Ostrovany, užívateľovi Františkovi Duždovi  a  manželke Márii, 

Ostrovany 190, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Z.b. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, udržiavaný a oplotením ohraničený pozemok, pri 

rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bol v dlhodobom  užívaní žiadateľom s trvalým 

pobytom v obci prípadne platil daň z tejto nehnuteľnosti. 

Cena prenájmu za rok: 111,30 €  

  

A4. zámer na prenájom pozemkov parc. CKN č. 284, zastavaná plocha - RD o výmere  42 m² a 

parc. CKN č. 285/39, zastavaná plocha o výmere 259 m², katastrálne územie Ostrovany vedené na 



liste vlastníctva č. 450 Obec Ostrovany, užívateľovi Jozefovi Bilému a  manželke Vilme, Ostrovany 

186, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Z.b. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, udržiavaný a oplotením ohraničený pozemok, pri rodinnom 

dome vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bol v dlhodobom  užívaní žiadateľom s trvalým pobytom 

v obci prípadne platil daň z tejto nehnuteľnosti. 

Cena prenájmu za rok: 90,30 €  

 

A5. zámer na prenájom pozemkov parc. CKN č. 285/23, zastavaná plocha - RD o výmere  85 m² a 

parc. CKN č. 285/22, zastavaná plocha o výmere 163 m², katastrálne územie Ostrovany vedené na 

liste vlastníctva č. 450 Obec Ostrovany, užívateľovi Miroslavovi Kalejovi a manželke Slávke, 

Ostrovany 198, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Z.b. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, udržiavaný a oplotením ohraničený pozemok, pri 

rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bol v dlhodobom  užívaní žiadateľom s trvalým 

pobytom v obci prípadne platil daň z tejto nehnuteľnosti. 

Cena prenájmu za rok: 74,40 €  

  

A6. zámer na prenájom pozemkov parc. CKN č. 285/24, zastavaná plocha - RD o výmere  11 m², 

katastrálne územie Ostrovany vedené na liste vlastníctva č. 450 Obec Ostrovany, užívateľovi Ivane 

Lackovej a manželovi Františkovi, Ostrovany 198, podľa § 9a ods. 9 písm. c)  zákona 138/1991 

Z.b. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

udržiavaný a oplotením ohraničený pozemok, pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľa, ktorý 

bol v dlhodobom  užívaní žiadateľom s trvalým pobytom v obci prípadne platil daň z tejto 

nehnuteľnosti. 

Cena prenájmu za rok: 3,30 €  

 

A7. zámer na prenájom pozemkov parc. CKN č. 285/27, zastavaná plocha - RD o výmere  19 m² a 

parc. CKN č. 285/26, zastavaná plocha o výmere 76 m², katastrálne územie Ostrovany vedené na 

liste vlastníctva č. 450 Obec Ostrovany, uživateľovi Vladimírovi Kalejovi-Januvovi a manželke 

Mariane, Ostrovany 192, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Z.b. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, udržiavaný a oplotením ohraničený 

pozemok, pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bol v dlhodobom  užívaní žiadateľom 

s trvalým pobytom v obci prípadne platil daň z tejto nehnuteľnosti. 

Cena prenájmu za rok: 28,50 €  

  

A8. zámer na prenájom pozemkov parc. CKN č. 285/29, zastavaná plocha - RD o výmere  29 m² a 

parc. CKN č. 285/28, zastavaná plocha o výmere 117 m², katastrálne územie Ostrovany vedené na 

liste vlastníctva č. 450 Obec Ostrovany, užívateľovi Deziderovi Bilému a manželke Lucii, 

Ostrovany 186, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Z.b. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, udržiavaný a oplotením ohraničený pozemok, pri 

rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bol v dlhodobom  užívaní žiadateľom s trvalým 

pobytom v obci prípadne platil daň z tejto nehnuteľnosti. 

Cena prenájmu za rok: 43,80 €  

  

A9. zámer na prenájom pozemkov parc. CKN č. 285/31, zastavaná plocha - RD o výmere  31 m² 

v podiele 1/2 a parc. CKN č. 285/30, zastavaná plocha o výmere 161 m² v podiele 1/2, katastrálne 

územie Ostrovany vedené na liste vlastníctva č. 450 Obec Ostrovany, užívateľovi Marcele 

Duždovej, Ostrovany 215, podľa § 9a ods. 9 písm. c)  zákona 138/1991 Z.b. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, udržiavaný a oplotením ohraničený 

pozemok, pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bol v dlhodobom  užívaní žiadateľom 

s trvalým pobytom v obci prípadne platil daň z tejto nehnuteľnosti. 

Cena prenájmu za rok: 28,80 €  

  



A10. zámer na prenájom pozemkov parc. CKN č. 285/31, zastavaná plocha - RD o výmere  31 m² 

v podiele 1/2 a parc. CKN č. 285/30, zastavaná plocha o výmere 161 m² v podiele 1/2, katastrálne 

územie Ostrovany vedené na liste vlastníctva č. 450 Obec Ostrovany, užívateľovi Martinovi 

Kalejovi, Ostrovany 220, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Z.b. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, udržiavaný a oplotením ohraničený 

pozemok, pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bol v dlhodobom  užívaní žiadateľom 

s trvalým pobytom v obci prípadne platil daň z tejto nehnuteľnosti. 

Cena prenájmu za rok: 28,80 €  

  

A11. zámer na prenájom pozemkov parc. CKN č. 285/42, zastavaná plocha - RD o výmere  48 m² a 

parc. CKN č. 285/41, zastavaná plocha o výmere 258 m², katastrálne územie Ostrovany vedené na 

liste vlastníctva č. 450 Obec Ostrovany, užívateľovi Jiřímu Kotlárovi a manželke Zdene, Ostrovany 

205, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Z.b. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, udržiavaný a oplotením ohraničený pozemok, pri rodinnom 

dome vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bol v dlhodobom  užívaní žiadateľom s trvalým pobytom 

v obci prípadne platil daň z tejto nehnuteľnosti. 

Cena prenájmu za rok: 91,80 €  

  

A12. zámer na prenájom pozemkov parc. CKN č. 286/12, zastavaná plocha - RD o výmere  72 m² a 

parc. CKN č. 286/13, zastavaná plocha o výmere 549 m², katastrálne územie Ostrovany vedené na 

liste vlastníctva č. 450 Obec Ostrovany, užívateľovi Františkovi Giňovi a manželke Slávke, 

Ostrovany 221, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Z.b. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, udržiavaný a oplotením ohraničený pozemok, pri 

rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bol v dlhodobom  užívaní žiadateľom s trvalým 

pobytom v obci prípadne platil daň z tejto nehnuteľnosti. 

Cena prenájmu za rok: 186,30 €  

 

A13. zámer na prenájom pozemkov parc. CKN č. 286/14, zastavaná plocha - RD o výmere  71 m² a 

parc. CKN č. 286/15, zastavaná plocha o výmere 284 m², katastrálne územie Ostrovany vedené na 

liste vlastníctva č. 450 Obec Ostrovany, užívateľovi Jozefovi Kalejovi a manželke Agáte, 

Ostrovany 221, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Z.b. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, udržiavaný a oplotením ohraničený pozemok, pri 

rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bol v dlhodobom  užívaní žiadateľom s trvalým 

pobytom v obci prípadne platil daň z tejto nehnuteľnosti. 

Cena prenájmu za rok: 106,50 €  

  

A14. zámer na prenájom pozemkov parc. CKN č. 286/16, zastavaná plocha - RD o výmere  71 m² a 

parc. CKN č. 286/17, zastavaná plocha o výmere 340 m², katastrálne územie Ostrovany vedené na 

liste vlastníctva č. 450 Obec Ostrovany, užívateľovi Agáte Duždovej, Ostrovany 193, podľa § 9a 

ods. 9 písm. c)  zákona 138/1991 Z.b. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, udržiavaný a oplotením ohraničený pozemok, pri rodinnom dome vo 

vlastníctve žiadateľa, ktorý bol v dlhodobom  užívaní žiadateľom s trvalým pobytom v obci 

prípadne platil daň z tejto nehnuteľnosti. 

Cena prenájmu za rok: 123,30 €  

  

 

 Obec je povinná zverejniť zámer prenájmu nehnuteľného majetku takýmto spôsobom 

najmenej 15 dní pred schvaľovaním obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na 

internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 

 

 

 Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke dňa 20.6.2012.   

 


