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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  pozemkov registra „C“ : 

Parc.č.  834/5, druh pozemku – zastavaná plocha o výmere 24 m2,  

Parc.č.  834/6, druh pozemku – zastavaná plocha o výmere 24 m2,  

Parc.č.  834/7, druh pozemku – zastavaná plocha o výmere 24 m2,  

Parc.č.  834/8, druh pozemku – zastavaná plocha o výmere 24 m2,  

k.ú. Spišská Belá, v podiele 1/1,  ktoré sú zapísané v liste vlastníctva č. 1 

Mesto má zámer odpredať predmetný majetok mesta záujemcom: František Bjalončík st., ml., trvale bytom  

ul. Partizánska  157/2 ,Spišská Belá a Františkovi Kalafutovi a manželke Mg. Viere Kalafutovej  ,trvale bytom  

ul. Partizánska 163/7, Spišská Belá.     

 

Dôvodom  osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedené pozemky boli ponúkané záujemcom 

z ulice Partizánskej a iba uvedení žiadatelia  prejavili záujem o odkúpenie predmetných pozemkov. 

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 rokovaní dňa  

06.04.2017. trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

Zámer odpredať tento majetok je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní  pred schválením prevodu mestským 

zastupiteľstvom  na svojej úradnej tabuli  a na internetovej stránke  obce. Tento zámer musí byť zverejnený 

počas celej doby. 
Zámer odpredať majetok mesta sa ďalej zverejňuje od 20.03.2017 do 03.04.2017 na úradnej tabuli mesta 

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

 V Spišskej Belej , dňa : 20.03.2017 

 

         
JUDr. Štefan Bieľak 

                                                                                                            primátor mesta 

 

 



 


