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Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu

     Mesto Spišské Vlachy v
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesen
zastupiteľstva v Spišských Vlachoch 
zverejňuje 
 

zámer prenájmu 

nebytových priestorov v Klube dôchodcov v
pre Miestnu organizáciu Jednoty dôchodcov Slove
nájmu 1,00 €/rok 
 

z dôvodu hodných osobitného zrete

prenájmom týchto doteraz nevyužívaných 
nielen k ich účelnejšiemu využívaniu, ale ich prenájmom sa vytvoria aj 
priaznivé podmienky pre č
skupín občanov nášho mesta.
 
 
Zverejnené dňa: 29.09.2014 
 
Zvesené dňa: 
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Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu

hodného osobitného zreteľa 
 

Mesto Spišské Vlachy v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č

o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesen
Spišských Vlachoch č. 394/VI/2014 zo dňa 16.09.2014 

zámer prenájmu svojho majetku a to: 
 

Klube dôchodcov v Spišských Vlachoch na Jarnej ulici 
pre Miestnu organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska Spišské Vlachy v

z dôvodu hodných osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že:
 

doteraz nevyužívaných nebytových priestorov 
elnejšiemu využívaniu, ale ich prenájmom sa vytvoria aj 

ivé podmienky pre činnosť nielen MO JDS, ale aj ostatných neformálnych 
anov nášho mesta. 

                                                  

                                                                                                       Ľubomír Fifik, v.r.
                                                                                                              primátor                                    
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