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Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu
hodného osobitného zrete

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

zámer prenájmu

trvalých trávnych porastov 
7720, 7723 a 7683 o celkovej výmere cca 5,76 ha  v 
Spišské Vlachy, časť Zahura
pri prevádzkovaní podniku p. Tomášovi Celecovi, bytom Mlynská 15
Vlachy 
 

z dôvodu hodných osobitného zrete

predmetné TTP tvoria priľ
menovaného a ich prenájmom
majetku pri prevádzkovaní po
 
 
 
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. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského 

h Vlachoch č. 374/VI/2014 zo dňa 03.06

zámer prenájmu svojho majetku a to: 
 

trvalých trávnych porastov – parciel KN/E č. 7712/1, 7712/2, 7713/1, 7719, 
celkovej výmere cca 5,76 ha  v katastrálnom území 

č ť Zahura, zapísaného na LV č.1 na poľnohospodárske ú
pri prevádzkovaní podniku p. Tomášovi Celecovi, bytom Mlynská 15

z dôvodu hodných osobitného zreteľa, ktorý je daný 
 

predmetné TTP tvoria priľahlý ucelený celok poľnohospodárskej pôdy farmy 
ich prenájmom sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu tohto

majetku pri prevádzkovaní poľnohospodárskeho podniku. 

                                                  

                                                                                              Ľubomír Fifik, v.r.
                                                                                                              primátor                        
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