Obec Veľký Slavkov
So sídlom: Obecný úrad, Kpt. Morávku 117
IČO: 00326674
Zastúpená: Ing. František Šary, starosta obce
zverejňuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Veľký Slavkov.
zámer
odpredaja časti nasledovného majetku obce:
pozemok KN-C p. č. 283/20 o výmere 678 m2 a 283/21 o výmere 578 m2 orná pôda v k.
ú. Veľký Slavkov vytvorených GP č. G1-103/17 úradne overeného OÚ Poprad odborom
katastrálnym dňa 1.3.2017
pre žiadateľov občanov obce Jána Hönscha a manželku Emíliu Hönschovú, rod. Urbanovú,
bytom Veľký Slavkov ul. Školská 266.
Z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že uvedený pozemok je orná
pôda bez technickej vybavenosti a obec nemá finančné prostriedky na jej vybudovanie.
Tento zámer predať bude zverejnený počas doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schválením
prevodu majetku obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce:
www.velkyslavkov.sk
O odpredaji majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie
obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Termín konania zasadnutia OZ: 27.3.2017
Deň zverejnenia zámeru:
9.3.2017

Ing. František Šary
Starosta obce

Obec Veľký Slavkov
So sídlom: Obecný úrad, Kpt. Morávku 117
IČO: 00326674
Zastúpená: Ing. František Šary, starosta obce
zverejňuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Veľký Slavkov.
zámer
odpredaja časti nasledovného majetku obce:
pozemok KN-C p. č. 283/22 a 283/23 spolu o výmere 190 m2 orná pôda v k. ú. Veľký
Slavkov vytvorených GP č. G1-103/17 úradne overeného OÚ Poprad odborom katastrálnym
dňa 1.3.2017
pre žiadateľku občianku obce Simonu Čubanovú, rod. Čubanovú, bytom Veľký Slavkov
ul. Tatranská 68.
Z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že uvedený pozemok je orná
pôda bez technickej vybavenosti a obec nemá finančné prostriedky na jej vybudovanie.
Tento zámer predať bude zverejnený počas doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schválením
prevodu majetku obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce:
www.velkyslavkov.sk
O odpredaji majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie
obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Termín konania zasadnutia OZ: 27.3.2017
Deň zverejnenia zámeru:
9.3.2017

Ing. František Šary
Starosta obce

Obec Veľký Slavkov
So sídlom: Obecný úrad, Kpt. Morávku 117
IČO: 00326674
Zastúpená: Ing. František Šary, starosta obce
zverejňuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Veľký Slavkov
zámer
odpredaja časti nasledovného majetku obce:
pozemok KN-C p. č. 283/24 o výmere 802 m2 orná pôda v k. ú. Veľký Slavkov,
vytvorených GP č. G1-103/17 úradne overeného OÚ Poprad odborom katastrálnym dňa
1.3.2017 pre žiadateľa občana obce Michala Kovtana, bytom Veľký Slavkov ul. Tatranská
87.
Odôvodnenie:
Za dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že uvedený pozemok je orná
pôda bez technickej vybavenosti a infraštruktúry a obec nemá finančné prostriedky na jej
vybudovanie.
Zámer predať majetok z dôvodu osobitného zreteľa bude zverejnený počas doby trvajúcej
najmenej 15 dní pred schválením prevodu majetku obecným zastupiteľstvom na úradnej
tabuli a na internetovej stránke obce: www.velkyslavkov.sk
O odpredaji majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie
obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Termín konania zasadnutia OZ:: 27.3.2017
Deň zverejnenia zámeru: 9.3.2017

Ing. František Šary
Starosta obce

Obec Veľký Slavkov
So sídlom: Obecný úrad, Kpt. Morávku 117
IČO: 00326674
Zastúpená: Ing. František Šary, starosta obce
zverejňuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Veľký Slavkov

zámer
odpredaja časti nasledovného majetku:
pozemok KN-C p. č. 283/25 o výmere 658 m2 a 283/26 o výmere 658 m2 orná pôda v k. ú.
Veľký Slavkov, vytvorených GP č. G1-103/17 úradne overeného OÚ Poprad odborom
katastrálnym dňa 1.3.2017,pre žiadateľov občanov obce Jozefa Keťa a manželku Mgr.
Janu Keťovú, rod. Kifferovú, bytom Veľký Slavkov ul. Záhradnícka 232.
Odôvodnenie:
Za dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že uvedený pozemok je orná
pôda bez technickej vybavenosti a infraštruktúry a obec nemá finančné prostriedky na jej
vybudovanie.
Zámer predať majetok z dôvodu osobitného zreteľa bude zverejnený počas doby trvajúcej
najmenej 15 dní pred schválením prevodu majetku obecným zastupiteľstvom na úradnej
tabuli a na internetovej stránke obce: www.velkylsavkov.sk
O odpredaji majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie
obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Termín konania zasadnutia OZ:: 27.3.2017
Deň zverejnenia zámeru:
9.3.2017

Ing. František Šary
Starosta obce

Obec Veľký Slavkov
So sídlom: Obecný úrad, Kpt. Morávku 117
IČO: 00326674
Zastúpená: Ing. František Šary, starosta obce
zverejňuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Veľký Slavkov
zámer
odpredať nasledovný majetok:
Pozemok KN-C p. č. 14 o výmere 236 m2 zastavané plochy a nádvoria a pozemok KN-C
p. č. 15 o výmere 221 m2 zastavané plochy a nádvoria v k.ú. obce Veľký Slavkov a budovu
bývalého kultúrneho domu súpisné č. 111 nachádzajúceho sa na parcele č. 14 v k. ú. Veľký
Slavkov, pre žiadateľa PELUMAX, so sídlom Strojárska č. 4265, 069 01 Snina, IČO:
46 008 641
Odôvodnenie:
Za dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že budova bývalého kultúrneho
domu popisné číslo 111 nachádzajúca sa na p. č. 14 k. ú. Veľký Slavkov je schátraná a jej
rekonštrukcia si vyžaduje veľké finančné prostriedky, ktorými obec nedisponuje, zámer
predať tento majetok obce bol obecným zastupiteľstvom viac krát v minulosti prerokovaný,
ale nenašiel sa záujemca, ktorý by mal záujem o rekonštrukciu za podmienok stanovených
obcou. Prerokovanie zámeru bolo v rokoch 2010 a 2011.
Zámer predať majetok z dôvodu osobitného zreteľa bude zverejnený počas doby trvajúcej
najmenej 15 dní pred schválením prevodu majetku obecným zastupiteľstvom na úradnej
tabuli a na internetovej stránke obce: www.velkyslavkov.sk
O odpredaji majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie
obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Termín konania zasadnutia OZ: 27.3.2017
Deň zverejnenia zámeru:
9.3.2017

Ing. František Šary
Starosta obce

Obec Veľký Slavkov
So sídlom: Obecný úrad, Kpt. Morávku 117
IČO: 00326674
Zastúpená: Ing. František Šary, starosta obce
zverejňuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Veľký Slavkov
zámer
odpredaj časti nasledovného majetku:
Pozemok KN-C p. č. 530/47 o výmere 76 m2 TTP v k. ú. Veľký Slavkov, pre žiadateľa,
Mgr. Petra Bališa, PhD. bytom Poprad, Ústecko - Orlická 2346/15.
Odôvodnenie:
Za dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že uvedený pozemok trvalý
trávnatý porast, nachádzajúci sa v extraviláne obce je susediacim pozemkom, vlastníkom je
žiadateľ a zároveň priamo susedí s jeho pozemkom.
Zámer predať majetok z dôvodu osobitného zreteľa bude zverejnený počas doby trvajúcej
najmenej 15 dní pred schválením prevodu majetku obecným zastupiteľstvom na úradnej
tabuli a na internetovej stránke obce: www.velkyslavkov.sk
O odpredaji majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie
obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Termín konania zasadnutia OZ:: 27.3.2017
Deň zverejnenia zámeru:
9.3.2017

Ing. František Šary
Starosta obce

Obec Veľký Slavkov
So sídlom: Obecný úrad, Kpt. Morávku 117
IČO: 00326674
Zastúpená: Ing. František Šary, starosta obce
zverejňuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Veľký Slavkov
zámer
odpredaja časti nasledovného majetku obce:
pozemok KN-C p. č. 593/17 o výmere 20 m2 zastavaná plocha v k. ú. Veľký Slavkov,
vytvorených GP č. G1-649/16 úradne overeného OÚ Poprad odborom katastrálnym dňa
8.9.2016 pre žiadateľa občana obce Michala Perhača a manželku Zuzanu, rod. Magerovú,
bytom Veľký Slavkov ul. Tatranská 65.
Odôvodnenie:
Za dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že uvedený pozemok je priamo
nadväzujúci na pozemky žiadateľov, potrebný na dobudovanie stavby RD.
Zámer predať majetok z dôvodu osobitného zreteľa bude zverejnený počas doby trvajúcej
najmenej 15 dní pred schválením prevodu majetku obecným zastupiteľstvom na úradnej
tabuli a na internetovej stránke obce: www.velkyslavkov.sk
O odpredaji majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie
obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Termín konania zasadnutia OZ:: 27.3.2017
Deň zverejnenia zámeru: 9.3.2017

Ing. František Šary
Starosta obce

Obec Veľký Slavkov
So sídlom: Obecný úrad, Kpt. Morávku 117
IČO: 00326674
Zastúpená: Ing. František Šary, starosta obce
zverejňuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Veľký Slavkov
zámer
odpredaja časti nasledovného majetku obce:
pozemok KN-C p. č. 25/2 o výmere 87 m2 záhrada a p.č. 586/9 o výmere 105 m2 v k. ú.
Veľký Slavkov, vytvorených GP č. G1-907/16 úradne overeného OÚ Poprad odborom
katastrálnym dňa 24.11.2016 pre žiadateľa občana obce Vladimíra Repiščáka, bytom
Poprad, Partizánska 3264/12.
Odôvodnenie:
Za dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že uvedené pozemky sú vedené
ako záhrada priamo susediace s pozemkom žiadateľa.
Zámer predať majetok z dôvodu osobitného zreteľa bude zverejnený počas doby trvajúcej
najmenej 15 dní pred schválením prevodu majetku obecným zastupiteľstvom na úradnej
tabuli a na internetovej stránke obce: www.velkyslavkov.sk
O odpredaji majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie
obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Termín konania zasadnutia OZ:: 27.3.2017
Deň zverejnenia zámeru:
9.3.2017

Ing. František Šary
Starosta obce

