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Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta 

Spišské Vlachy, 

na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 

Mesto Spišské Vlachy na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva 

č. 126/VIII/2019 zo dňa 27.11.2019 a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. 

z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové 

priestory nachádzajúce sa v priestoroch Klubu dôchodcov na Jarnej ulici č. 5 v Spišských 

Vlachoch, Mestskej Organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska, zastúpené : Máriou 

Mihalkovou a to: 

1. miestnosť č. 1 o výmere 19,10 m2 podlahovej plochy  

2. miestnosť č. 2 o výmere 25,00 m2 podlahovej plochy 

3. kuchyňa o výmere 18,50 m2 podlahovej plochy  

4. sklad o výmere 2,30 m2 podlahovej plochy  

5. kúpeľňa o výmere 4,20 m2 podlahovej plochy  

6. chodba sociálneho zariadenia o výmere 2,20 m2 podlahovej plochy 

7. WC o výmere 1,20m2 podlahovej plochy  

8. Chodba o výmere 11,00 m2 podlahovej plochy. 

Priestory sa nachádzajú v stavbe – Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, súp. č. 

537, na par. č. 6/3, par. r. „C“ – zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 1, v k. ú. 

Spišské Vlachy, a to za nájomné vo výške 1,- EUR/rok na dobu neurčitú 

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. 

o majetku obcí, keďže ide o nájom za účelom konania :  

- kultúrnych akcií,  



- spoločenských podujatí,  

- športových zápolení,  

- aktivít telesnej kultúry dôchodcov a seniorov mesta Spišské Vlachy. 

Prenájom nehnuteľnosti sa uskutoční formou nájomnej zmluvy.     

            v. r. 

Ľubomír Fifik 

        primátor mesta 

 
Zverejnené na úradnej tabuli dňa   :  09.12.2019 

Zverejnené na webovej stránke mesta dňa  :  09.12.2019 

Zvesené dňa :      : 
 
 


