
Zv er ejnenie zámeru p ľedaj a nehnutel'ného maj etku
vo vlastníctve obce Malý Slavkov

obec Malý Slavkov v súlade s ustanovením $ 9a ods. 2 a ods. 8 písm. e) zĺĺkona SNR č.

I38ll99I Zb. o majetku obcí v znení neskorších pľedpisov, zverejňuje zámer pľedaja
pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 253/19, dľuh pozemku oľná pôda,
o výmeľe 37 m2, evidovanej v katastľi nehnuteľnosti na Lv č. 1, v k. ú. obce Malý Slavkov,
ktoľávznikla oddelením od parcely C KN č. zs3ll,druh pozemku ornápôda, o qfonere 3 3154
m2, evidovanej v katastľi nehnuteľnosti na LV č. 1, v k. ú. obce Malý Slavkov a paľcela , C
KN číslo 257t3, dľuh pozemku zastavaná plochao o qýmeľe 26 m2 kĺoľá vznikla oddelením
od paľcely C KN č,. 

_257, 
dľuh pozemku zastavaĺáplocha, ovýmere l75O m2, evidovanej

v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1, v k. ú. obce Malý Slavkov, geometľickým planom č.

15412021 , zo dita 10. 09. 202l,ktoý vyhotovil Ing. Anton olekšak _ geodet, ZEBEKA, Zimnél
464166, Spišská Belá" ktorý autoľizačne overil dňa 10. 09.202I' Ing. Anton olekšak a úľadne

oveľila dia I7.09.202I, pod číslom Gĺ7I6l2|, Ing. Iveta Kapolková, oÚ KeŽmaľok,
Katastrálny odbor.
Celková výmeľa je 63

ľod.Žĺadateľom - kupujúcim je
amanz. obidvaja bytom

obecné zastupitel'stvo obce
Malý Slavkov.
Malý Slavkov na svojom 17. zasadanín dňa 12. októbľa 202l,

uznesením č. 19ó, schválilo, že prevod majetku obce sa uskutoční podľa $ 9a ods. 8 písm.

e), zákĺrna 138/l991 Zb. o rlrajetku obcí, t. j. ako pľípad hodný osobitného zľctcl'n, zo cenu
7 r- €lm2.
osobitný zteteľ jezdôvodnený majetko-pľávnym vysporiadaním pozemku pľi ľodinnom dome

žiadateľa.Ide tu o záujem pripojiť a sceliť uvedené pozemky nakoľko tvoľia, priľahlú plochu,

ktorá svojím umiestnením a vpžitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo
vlastníctve nadobúdateľa, pričom predmet prevodu je oplotený, žiadateľ ho dlhodobo využíva,
udržiava a zveľ aďĺje na vlastné naklady.
(V zmysle Zásadhospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č.2l20I2, s Iz,písm. g)).

Dátum zverejnenia zámeru: 19. l0. 2021,

o tomto zélmerc (o samostatnom pľedaji) sa bude ľozhodovať na najbliŽšom zasadaní obecného
zastupiteľstva obce Malý Slavkov.

V Malom Slavkove dňa 18. l0.2021

Ladislav oľavec
starosta obce Malý Slavkov



Zveľejnenie zámeru pľedaja nehnutel'ného majetku
vo vlastníctve Obce Malý Slavkov

obec Malý Slavkov v súlade sustanovením $ 9aods.2 a $ 9aodsek 8 písm. e)zákonasNRč.
138/1991 Zb. o majetku obcí v zĺení neskorších predpisov, zverejňuje zátmer pľedaja
pozemku vo vlastníctve obce paľcela C KN číslo 457155, druh pozemku ostatná plocha,
o výmere 19 m2, kĺorá vznikla oddelením od C KN číslo 45714, druh pozemku ostatná plocha,

o vymere 5428 m2,evidovanej v katastľi nehnutelhosti na LV č. 1, v k. ú. obce Malý Slavkov.
Celková qimera je 19 m2.

Žiadateľom- ľod.
amar)z. obidvaja býom

Popľad.
obecné zastupiteľstvo obce Malý Slavkov na svojom |7. zasadani, dňa 12. októbra 202I
uznesením č,. 194 schválilo, spôsob prevodu vlastníctva podľa $9a ods. 8 písm. e), zákona
138l1ggt Zb. o majetku obcí, f. 3. poĺĺ'a osobitného zretel'a, za cel:nl 7 ,- €lfiŕ.
osobitný zreteľ je zdôvodnený majetko-pľávnym vyspoľiadaním pozemku pri rodinnom dome

žiadateľov. Ide o pozemok, pľiľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a vyržitím tvorí
neoddelitel'ný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve nadobúdateľov, uvedeĺá parcelaje pre

obec nevyužiteľĺá.

Dátum zveľejnenia zátmeru: 19. I0. 202l

o tomto zámere(o samostatnom pľedaji) sa bude rozhodovať na najbližšom zasadaní obecného
zastupiteľstva obce Malý Slavkov.

V Malom Slavkove dňa 18. I0.202ĺ

Ladislav oľavec
staľosta obce Malý Slavkov


