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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 uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Spišských Vlachoch 
zverejňuje 
 

zámer odpredaja

časť parcely KN/C č. 1121/1 o
plocha zapísanej  na LV č. 1 v
á 10,00 €/m2 p. Ladislavovi Uli
Fabiniho 22 Spišské Vlachy
 

z dôvodu hodných osobitného zrete

predmetná časť parcely je mestom doteraz nevyužívaná a
k jej účelnejšiemu využitiu, zlepšeniu životného prostredia ako i
tvorby nelegálnych skládok.
 
 
 
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 uznesením Mestského 
Spišských Vlachoch č. 389/VI/2014 zo dňa 16.09

zámer odpredaja svojho majetku a to: 
 

č. 1121/1 o výmere cca 40 m2 , druh pozemku 
zapísanej  na LV č. 1 v katastrálnom území Spišské Vlach

p. Ladislavovi Uličnému a manželke Alene Uličnej, bytom 
Fabiniho 22 Spišské Vlachy 

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

 parcely je mestom doteraz nevyužívaná a jej predajom dôjde 
elnejšiemu využitiu, zlepšeniu životného prostredia ako i

tvorby nelegálnych skládok. 

                                                  

                                                                                                       Ľubomír Fifik, v.r.
                                                                                                              primátor                                    
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Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu 

zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského 

16.09.2014 

, druh pozemku zastavaná 
Vlachy v cene                 
čnej, bytom 

a, ktorý je daný tým, že: 

jej predajom dôjde 
elnejšiemu využitiu, zlepšeniu životného prostredia ako i k zabráneniu 

 

ubomír Fifik, v.r. 
primátor                                     


