
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku mesta
Spišské Vlachy,

na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Spišské Vlachy na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva

č. 285/VII/2017 zo dňa 13.06.2017 a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať nehnuteľnosť,
vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, ktorý nadobudne do svojho výlučného vlastníctva
Daniela Farkašová, Fraňa Kráľa 14/11, 052 01 Spišská Nová Ves, a to nasledujúci
pozemok :

parcelu registra „C“ parc. č. 1995/2 vo výmere 34 m², druh pozemku záhrada a parcelu registra
„C“ parc. č. 2107/8, o výmere 15 m², druh pozemku zastavaná plocha, ktorá bola odčlenená
od parcely registra „C“ parc. č.  2107/1, v zmysle geometrického plánu č. 16/2016 zo dňa
13.3.2016, vypracovaného DataGEO – Ing. Milošom Kršjakom, autorizovaným geodetom a
kartografom, Fabiniho 12, Spišská Nová Ves a úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová
Ves, katastrálnym odborom, Ing. Katarínou Pacákovou, dňa 24.3.2017 pod číslom 129/17, ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, keďže
ide o prevod pozemku malej výmery (do 150 m² ), predmetný pozemok bol užívaný
a obhospodarovaný nadobúdateľom a prevodom majetku mesta sa prispeje k účelnejšiemu
usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar, rozmery a možnosti využitia pozemkov
vo vlastníctve mesta a tretích osôb.

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z.
o majetku obcí, keďže ide o prevod pozemku malej výmery (do 150 m² ), predmetný pozemok
bol užívaný a obhospodarovaný nadobúdateľom a prevodom majetku mesta sa prispeje k
účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar, rozmery a možnosti
využitia pozemkov vo vlastníctve mesta a tretích osôb.

Predaj pozemku sa uskutoční formou kúpno-predajnej zmluvy.

Ľubomír Fifik, v. r.
primátor mesta
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