
Zveľejnenie zámeru predaja nehnutel'ného majetku
vo vlastníctve obce Malý Slavkov

obecMalýSlavkovvsúladesustarrovením$9aods.2a$9aodsek8písm.e)zákonaSNRč.
138/1991 Zb. o majetku obcí v zneni neskorších predpisov, zverejňuje zámer pľedaja
pozemku vo vlastníctve obce paľcela C KN číslo 4l2l79, dľuh pozemku ostatná plocha,
o výmere l94 m2, evidovanej v katastľi nehnuteľnosti na LV č. 1, v k. ú. obce Malý Slavkov,
a parcela, ktoľá vznikla oddelením od paľcely C KN č. 4I2ll, dľuh pozemku ostatná plocha,
o výmere l2lt4 m2,evidovanej v katastľi nehnuteľnosti na LV č. 1, v k. ú. obce Malý Slavkov

je I94 rĺŕ
rod.

amanŽ. obidvajabytom
Malý Slavkov,
obecné zastupiteľstvo obce Malý Slavkov na svojom 15. zasadaní, dňa 10. júna 202l,
uznesením č. 169, schválilo, že prevod majetku obce sa uskutoční podl'a $ 9a ods. 8 písm.
e),zékona 138/1991 Zb. o majetku obcí, ako pľípad hodný osobitného zretel'a,za cenl 7r-
€lm2.

osobitný neteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedená paľcela je pľe obec nevyrržiteľĺá,
parcela je dlhodobo vživanážiadateľom a o pľedmetnú paľcelu sa staľá na vlastné naklady.
(V zmysle Zäsadhospodaľenia s majetkom obce Malý Slavkov č.2l20I2, s tz,písm. g)).

Dátum zveľejnenia záĺneru: 30. 06. 202l

o tomto zárnere (o samostatnom pľedaji) sa bude roáodovať na najbližšom zasadaní obecného
zastupiteľswa obce Malý Slavkov.

V Malom Slavkove ďŤn29,06.202l

Ladislav Oravec
staľosta obce Malý Slavkov



Zv er ejnenie zámeru pľedaj a neh nutel'ného m aj etku
vo vlastníctve obce Malý Slavkov

obec Malý Slavkov v súlade s ustanovením $ 9a ods. 2 a ods. 8 písm. e) zékoĺa SNR č.
l38lI99I Zb. o majetku obcí v znení neskoľších pľedpisov, zverejňuje zámer pľedaja
pozemku vo vlastníctve obce paľcela C KN číslo 457154, druh pozemku ostatná plocha,
o výmeľe 65 m2, evidovanej v katastľi nehnuteľnosti na LV č. 1, v k' ú. obce Malý Slavkov,
aparce|a, ktoľá vznikla oddelením od paľcely C KN č,. 45714, dľuh pozemku ostatná plocha,
o qýmere 5428 m2,evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1, v k. ú. obce Malý Slavkov,
geometrickým planom č. č. 88/202l' zo dňa 11. 05. 202l' ktoľý vyhotovila Ing. Andrea
Šteľbaková _ geodet, Železničná l37l52,05g 52Veľká Lomnica, ktoľy autorizačne oveľila dňa
11. 05. 202l,Ing. Andrea Šterbaková a úradne oveľila dňa 14. 05.2o2l,pod číslom Gt351l2l,
Ing. Iveta Kapolková, oÚ Kežmaľok, Katasftálny odbor.

e 65 m2.
Je rod.

amanz. oľavcová, rod. obidvaja
bytom 060 01 Malý Slavkov.
obecné zastupiteľstvo obce Malý Slavkov na svojom 15. zasadaní, dňa 10. júna 202l,
uznesením č. 173, schválilo, Že prevod majetku obce sa uskutoční podľa $ 9a ods. 8 písm.
e),zákona 138/1991 Zb. o majetkuobcí, t. j. ako pľípad hodný osobitného zrete|'a,za cenu
7r- Clm2.
osobitný zreteľ je zdôvodnený majetko-pľávnym vysporiadaním pozemku pri ľodinnom dome
žiadateľov. Ide o pozemok, pľiľahlú plochu, ktoľá svojím umiestnením a využitím tvoľí
neoddelitel'ný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve nadobúdateľov, uvedená parcela je pľe
obec nevyužiteľná.
(V zmysle Zásadhospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č.2l20l2, s lz,písm. g)).

Dátum zveľejnenia zémeru: 30. 06. 202I

o tomto zánnere (o samostatnompľedaji) sabude ľozhodovaťnanajbližšomzasadaniobecného
zastupitel'stva obce Malý Slavkov.
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Ladislav oľavec

staľosta obce Malý Slavkov
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Zv erejnenie zámeľu pľedaj a nehnutel'ného majetku
vo vlastníctve obce Malý Slavkov

obec Malý Slavkov v súlade s ustanovením $ 9a ods. 2 a ods. 8 písm. e) ziíkona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v zneni neskorších pľedpisov, zverejňuje zámer predaja
pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN čís|o 412124, druh pozemku ostatná plocha,
o výmere 266 m2' ktoľá vznikla oddelením od parcely C KN č,. 4l2ll,druh pozemku ostatná
plocha, evidovanej v katastľi nehnuteľnosti na LV č. l' v k. ú. obce Mďý Slavkov.

odpľedávaného j e266 rĺŕ .
Pišta,

Slavkov
býom Malý Slavkov,

obecné zastupiteľstvo obce Malý Slavkov na svojom 15. zasadaní, dňa 10. júna 2021,
uznesením č. !72, schválilo, že pľevod majetku obce sa uskutoční podľa $ 9a ods. 8 písm.
e), zĺákona l38lI99I Zb. o majetku obcí, ako pľípad hodný osobitného zretel'a,za cenu 11r_
€/m2. (V zmysle Znaleckého posudku é.8112016).
osobitrrý neteľ je zdôvodnený skutočnosťou, Že ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemku
zastavaného stavbou _ ľodinným domom bez súpisného čísla, ktoru žiadate|ia postavili bez
stavebného povolenia azlegalizovanie predmetnej stavby vľátane pľiľahlej plochy, 1ĺÍoľá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. (V zmysle Zásad
hospodáľenia s majetkom obce Malý Slavkov č.2l20l2, $ 12, písm. g)).

Dátum zveľejnenia zátmeru; 30. 06. 202l

o tomto záĺnere (o samostatnom pľedaji) sa bude rozhodovať na najbližšom zasadaní obecného
zasfupiteľstva obce Malý Slavkov.
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Zv erejnenie zámeľu pľedaja nehnutel'ného maj etku
vo vlastníctve Obce Malý Slavkov

obec Malý Slavkov v súlade s ustanovením $ 9a ods. 2 a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. I38lI99l
Zb. o majetku obcí v znení neskoľších pľedpisov, zverejňuje zámer
A/predaja pozemku vo vlastníctve obce

evidovanej na LV č. l, v k. ú. obce Malý Slavkov, ktorávznikla oddelením od paľcely C KN
č. 126ll, druh pozemku zastavaná plocha' o qýmere 13 860 m2, evidovanej v katastri
nehnutelhostí na LV č. l, v k. ú. obce Malý Slavkov,

evidovanej na LV č. 1, v k. ú. obce Malý Slavkov, ktoľá vznikla oddelením od paľcely C KN
č. 122, druh pozemku zastavaná plocha, o výmeľe 32| m2, evidovanej v katastri
nehnuteľností na LV č. 1, v k. ú. obce Malý Slavkov,

Celková qýmeľa odpľedávaného je 52ĺĺŕ
Žiadateľom - je
amarTz.

BI

Poľacká, rod.
060 0l Malý Slavkov.

vo vlastníctve
obidvaja bytom

obidvaja bytom

amallž.I
Slavkov060 01 Malý

Ladislav

na LV č.262, v k. ú. obce Malý Slavkov, ktoý vznikol oddelením od paĺcely C KN č.l25l2,
druh pozemku zastavanáplocha, o qýmere 4l2m2,evidovanej v katastri nehnutel'ností na LV
č,.262, v k. ú. obce Malý Slavkov

Celková qýmera odpľedávaného pozemku je 1 m2.
Žiadateľom - kupujúcim je obce Malý Slavkov, Geľlachovská 36152,060 01 Malý Slavkov, IČo
31984673.
Predaj sa uskutoční v zmysle geometľického plĺĺnu č.20l202I, zo dťta 16. 03. 202I' ktorý vyhotovil
Ing. Pavel Brutovský - geodet, Gaštanová 1016111, Kežmaľok, ktoý autorizačne oveľila dňa 17. 03.
202I,Ing. Andrea Šterbáková, uľadne oveľila dňa 30. 03.202I, pod číslom Gĺ229l2l,Ing. Iveta
Kapolková, oÚ Kežmaľok, Katastrálny odboľ.
obecné zastupitel'stvo obce Malý Slavkov na svojom 15. zasadaní, dňa 10. júna 2021, uznesením
č.l7l, schválilo, že prevod majetku obce sa uskutoční podľa $ 9a ods. 8 písm. e), zákona 138/1991
Zb. o majetku obcí, ako pľípad hodný osobitného zÍetel'a, za cenu 7 r- €,lm2.
osobitný zreteľ je zdôvodnený majetko-právnym vyspoľiadaním pozemku pľi ľodinnom dome
žiadateľov. Ide o pozemok, pľiľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením avyužit[m tvoľí
neoddelitelhý celok s nehnutelhosťou vo vlastníctve nadobúdateľov, je dlhodobo užívaný
žiadateľmi ažiadatelia sa opozemok staĺajú na vlastné náklady. (V zmysle Zásad hospodaľenia
s majetkom obce Malý Slavkov č.2l20l2, $ 12' písm. g)).

Dátum zveľejnenia ziímeru: 30. 06. 202I

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