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Oznámenie o zámere odpredať  majetok   

ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 
V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov 

predkladáme návrh na odpredaj majetku Mesta Spišská Belá ako prípad osobitného zreteľa . 
( zámer previesť majetok mesta ako prípad osobitného zreteľa musí byť zverejnený  na úradnej tabuli obce 

a na internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred schválením v mestskom zastupiteľstve .) 

 

Mesto Spišská Belá  podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov  zverejňuje svoj zámer odpredať nasledovný majetok mesta z dôvodu osobitného zreteľa:  

 

Mesto Spišská Belá je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku registra  

KN “C“ 1747/52- trvalý trávny porast o výmere 834 m2,   zapísaný v LV č. 1335  

nachádzajúceho sa v lokalite „pod Kicorou“ v katastrálnom území Lendak. 

 

Mesto má zámer odpredať predmetné pozemky nasledovným záujemcom: 

1./ Mariánovi Maniakovi a manželke Rozállii ,rod. Gallikovej, Slnečná 714/21, Lendak za kúpnu cenu 

20 EUR/m2 

Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že tieto pozemky boli opakovane (2x) neúspešne  ponúkané 

na predaj v rámci obchodnej verejnej súťaže. 

 

Majetok je pre mesto prebytočný majetok. Zámer predať uvedený majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na jeho 

najbližšom rokovaní , trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Zámer  predať tento majetok je mesto 

povinné zverejniť najmenej 15 dní  pred schválením prevodu mestským zastupiteľstvom  na svojej 

úradnej tabuli  a na internetovej stránke mesta. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej doby. 
 
Zámer  odpredať tento majetok je mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní  pred schválením prevodu 

mestským zastupiteľstvom  na svojej úradnej tabuli  a na internetovej stránke mesta. Tento zámer musí byť 

zverejnený počas celej doby. 

 

Zámer odpredať majetok mesta sa ďalej zverejňuje od 01.07.2016 do 15.07.2016 na úradnej tabuli mesta 

Spišská Belá  a na internetovej stránke mesta Spišská Belá www.spisskabela.sk 

 

 V Spišskej Belej, dňa : 29.06.2016 

   
JUDr. Štefan Bieľak 

                                                                                                            primátor mesta 

 

 

 


