
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteloného majetku
vo vlastníctve Obce Malý Slavkov

obec Malý Slavkovv súlade sustanovením $ 9aods.2 a $ 9aodsek 8 písm. e)zákonasNRč.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zveľejňuje zámer predaja
pozemku vo vlastníctve obce paľcela C KN čís|o 412178, dľuh pozemku ostatná plocha,
o výmeľe 229 mz,ktorá vznikla oddelením od paľcely C KN č. 4l2ll, druh pozemku ostatná
plocha o výmere 2114 nŕ evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1, v k. ú. obce Malý
Slavkov' v zmysle geometľického planu č.3812020, zo dťla 08. 04. 2020, vyhotoveným Ing.
Jánom Maniakom _ geodetom - Medňanského 50, Spišská Belá _ Strďky, ktory autoľizačne

obecné zastupitel'stvo obce Malý Slavkov na svojom 10. zasadaní, dňa 19. mája 2020,
uznesením č. 100' schválilo v zmysle $ 9 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. l38ll991, Zb.
o majetku obcí v znení neskoľších predpisov, že prevod majetku obce sa uskutoční podľa $ 9a
ods. 8 písm. e), zĺĺkona I38ll99I Zb. o majetku obcí, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
za cenu 7r- €lm2.
osobitný zľeteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedená paľcela je pre obec nevyuŽiteľná,
paľcela je dlhodobo uživaná žiadateľom a o pľedmetnú paÍcelu sa staĺá na vlastné nĺĺklady.
(V zmysle Zásad hospodaľenia s majetkom obce Malý Slavkov č.2l20l2, $ 12, písm. g)).

Dátum zveľejnenia zámeru: 27 . 05. 2020

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

V Malom Slavkove dŤn26.05.2020

Ladislav Oravec
staľosta obce
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Zv erejnenie zámeľu pľedaj a nehnutel'ného maj etku
vo vlastníctve obce Malý Slavkov

obec Malý Slavkovv súlade sustanovením $ 9aods.2 a $ 9aodsek 8 písm. e)zákonasNRč.
I38|I99I Zb. o majetku obcí v znení neskorších pľedpisov, zveľejňuje zámer pľedaja
pozemku vo vlastníctve obce paľcela C KN číslo 412125, druh pozemku ostatná plocha,
o ýmere 249 m2,ktorá vznikla oddelením od paľcely C KN č. 4I2lI4, dľuh pozemku ostatná

evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1, v k. ú. obce Malý Slavkov,
om- Pišta, rod. naľ. Malý Slavkov,

a manz. Pištová, ľod. nar byom Malý
Slavkov,
obecné zastupitel'stvo obce Malý Slavkov na svojom 10. zasadaní, dňa 19. mája 2020,
uznesením č. 99, schválilo v zmysle $ 9 ods. 2 písm. a) zákona NR sR č. l38ll991 Zb.
o majetku obcí v znení neskoľších predpisov, že prevod majetku obce sa uskutoční podľa $ 9a
ods. 8 písm. e), zákoĺa l38lI99I Zb. o majetku obcí, ako prípad hodný osobitnóho zrete|'a,
za cenu llr- €lmz.
osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, Že ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemku
zastavaného stavbou _ ľodinným domom bez súpisného čísla, ktoru Žiadatelia postavili bez
stavebného povolenia az|egalizovanie predmetnej stavby vrátane pľiľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a vytlŽitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
(V zmysle Zásaď hospodáľenia s majetkom obce Malý Slavkov č.212012, s l2,písm. g)).

Dátum zverejnenia zámeru: 27 . 05. 2020

o tomto zálarcre (o samostatnom predaji) sa bude ľozhodovať na najbližšom zasadaní obecného
zastupiteľstva obce Malý Slavkov.

V Malom Slavkove dŤn26.05.2020

Ladislav oľavec
staľosta obce
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dňa 05. It.2019Ing. Vladimír Kupčo a úľadne oveľila dňa l 1

Ing. Iveta Kapolková, oÚ KeŽmaľok, Katastľálny odbor.
Žiadateľom- kupujúcim j. I Jastľabík, rod. ! nar.

I 85104 Bľatislava - PetrŽalka.

Zverejnenie zámeľu predaja nehnutel'ného majetku
vo vlastníctve obce Malý Slavkov

obec Malý Slavkovv súlade s ustanovením $ 9aods.2 a $ 9aodsek 8 písm. e)zál<ona SNRč.
l38ll99l Zb. o majetku obcí v zneni neskorších pľedpisov, zveľejňuje zámer pľedaja
pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 253/18, druh pozemku orná pôda,
o výmere 6 m2rktoľá vznikla oddelením od paľcely C KN č. 253lt' druh pozemku oľná pôda
o výmeľe 33154 m2 evidovanej v katastri nehnutel'nosti na LV č. 1, v k. ú. obce Malý Slavkov,
v zmysle geometrického plrĺnu č. 8ll20l9, zo dĺla 04. 11 . 2079, vyhotoveným Ing. Jánom
Maniakom _ geodetom _ Medňanského 50, Spišská Belá - Stľĺĺžky, ktorý autorizačĺe overil

. tl.20l9,pod číslom $758ll9

bytom,I
obecné zastupiteľstvo obce Malý Slavkov na svojom 10. zasadaní, dňa 19. mája 2020,
uznesením č. 101' schválilo v zmysle $ 9 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č,. l38ll99l Zb.
o majetku obcí v zneni neskoľších pľedpisov, Že prevod majetku obce sa uskutoční podľa $ 9a
ods. 8 písm. e), zákoĺa 138lI99I Zb. o majetku obcí, ako prípad hodný osobitného zretel'a,
za cenu 7r- €ĺm2.
osobitny zteteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti
nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, je pre obec nevyuŽiteľný, obec nemá záujem o iné
vpŽitie pozemku.
(V zmysle Zásadhospodáľenia s majetkom obce Malý Slavkov č:.2l20l2, š lz,písm. g)).

Dátum zverejnenia zámeru: 27 . 05. 2020

o tomto zálmere (o samostatnom pľedaji) sa bude ľozhodovať na najbližšom zasadaní obecného
zastupitel'stva obce Malý Slavkov.

V Malom Slavkove dia26.05.2020

Ladislav oľavec
staľosta obce


