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. 2576/101 o výmere 636 m2 OP v k. ú. Veľký Slavkov, časť Horný
Slavkov pre žiadateľa Milana Hoholíka, bytom Tatranská Lomnica 138.
Odôvodnenie:
Za dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že uvedený pozemok je orná
pôda s náletovými drevinami, 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: 26. 6.2017
Deň zverejnenia zámeru:
9.6.2017

Ing. František Šary
starosta obce

Obec Veľký Slavkov
So sídlom: Obecný úrad, Kpt. Morávku 118
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. 2574 o výmere 2397 m2 OP v k. ú. Veľký Slavkov, časť Horný
Slavkov pre žiadateľa Milana Hoholíka , bytom Tatranská Lomnica 138 a Križalkovičovú
Ivetu r. Križalkovičová, MUDr., Tabaková 2959/2, Bratislava.
Odôvodnenie:
Za dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že uvedený pozemok susedí
s pozemkom, ktorého vlastníkom je žiadateľ. Pozemok je bez možnosti prístupu bez
infraštruktúry s náletovými drevinami. Cez pozemok vedie vodovodné potrubie, čo bráni vo
využití pozemku na stavebné účely.
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: 26. 6.2017
Deň zverejnenia zámeru:
9.6.2017

Ing. František Šary
starosta obce

Obec Veľký Slavkov
So sídlom: Obecný úrad, Kpt. Morávku 118
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. 364 o výmere 3 m2 OP v k. ú. Veľký Slavkov, vytvoreného GP č. G1300/17 zo dňa 25.4.2017, pre žiadateľa Igora Valigurského, bytom Veľký Slavkov 383.
Odôvodnenie:
Za dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že pozemok je susediaci
s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a pri zatepľovaní rodinného domu a dobudovaní
oplotenia došlo k presahu na tento pozemok.
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: 26. 6.2017
Deň zverejnenia zámeru:
11.6.2017

Ing. František Šary
starosta obce

Obec Veľký Slavkov
So sídlom: Obecný úrad, Kpt. Morávku 118
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-E p. č. 556/101 o výmere 66 m2 OP v k. ú. Veľký Slavkov, na základe GP
č.61-290/14 zo dňa 16.5.2014, pre žiadateľku Oľgu Kečkovú, rod. Pabišovú, bytom
Záhradnícka 226, 059 91 Veľký Slavkov.
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: 26.6.2017
Deň zverejnenia zámeru: 11.6.2017

Ing. František Šary
starosta obce

