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Zverejnenie zámeru predaja maje

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

zámer odpredaja svojho majetku a to:

časti parciel KN/C č. 6033/1 a
pôda zapísanej  na LV č. 1 v
á 10,00 €/m2 p. Slavomíre
 

z dôvodu hodných osobitného zrete

– na predmetných častiach týchto
   má umiestnené prevádzkové priestory 
– parcely nie sú vhodné na po
– ich predajom dôjde k ich úč
   tvorby nelegálnych skládok TKO v
 
 
 
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. 391/VI/2014 zo dňa 16.09.2014 

zámer odpredaja svojho majetku a to: 
 

č. 6033/1 a 6033/2 o výmere cca 350 m2, druh pozemku 
č. 1 v katastrálnom území Spišské Vlachy v

Slavomíre Čipkárovej, Mlynská 22, 053 61 Spišské Vlachy 

hodných osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že:
 

častiach týchto parciel, ktoré má menovaná od mesta v
má umiestnené prevádzkové priestory – zberňu zveriny,  

hodné na poľnohospodárske využitie a 
ich účelnejšiemu využitiu a predovšetkým k

tvorby nelegálnych skládok TKO v tejto časti mesta. 

         

                                                                                                       Ľubomír Fifik, v.r.
                                                                                                              primátor    
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. 34, 053 61 Spišské Vlachy, okres Spišská Nová Ves, SLOVAKIA 

msuspv@spisskevlachy.sk 

tku 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 

6.09.2014 

, druh pozemku orná 
katastrálnom území Spišské Vlachy v cene                 

vej, Mlynská 22, 053 61 Spišské Vlachy  

a, ktorý je daný tým, že: 

iel, ktoré má menovaná od mesta v nájme  

predovšetkým k zamedzeniu  

 

ubomír Fifik, v.r. 
primátor                                     


