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Oznámenie o zámere zameniť  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 zámenu 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 zameniť nasledovný majetok mesta z dôvodu: 

Mesto Spišská Belá je vlastníkom nasledovných nehnuteľností :  pozemku parc. č. KN „C“ 18956,  

druh pozemku – ostatná plocha o výmere 8587 m2,  ktorý je zapísaný v LV č.6827,  k.ú. Spišská 

Belá v podiele 1/1,  ktorý má v zámere zameniť za pozemok parc. č. KN „C“ 15893, druh 

pozemku – orná pôda o výmere 7119 m2, zapísané v LV č.6443, k.ú. Spišská Belá  v podiele 

1/1, vo vlastníctve Dušana Rojka bytom Petzvalova 13, Spišská Belá ,za podmienky, že 

pozemok ktorý je predmetom zámeny z vlastníctva, mesta bude p. Dušanom Rojkom  

využívaný výlučne  na zriadenie ovocného sadu. 

V danom  prípade  sa jedná   o osobitný zreteľ spočívajúci v tom,  že Mesto Spišská Belá 

uvedený pozemok, ktorý je predmetom zámeny  nevyužíva a nemá ho prenajatý a pozemok vo 

vlastníctva Dušana Rojka je vhodný na prenájom na poľnohospodárske účely.  
Schválenie zámeny týchto  nehnuteľnosti bude prerokované na najbližšom rokovaní mestského 

zastupiteľstva. 

Zámer zámeny nehnuteľnosti majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom 

schvaľovania Mestského zastupiteľstva  v Spišskej Belej na  jeho najbližšom  rokovaní trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov. Zámer zameniť tento majetok je obec povinná 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 zameniť majetok mesta sa ďalej zverejňuje od 05.032020 do 25.03.2020 na úradnej tabuli mesta 

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

 

 V Spišskej Belej  dňa 05.03.2020 
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