Zámer predaja majetku Mesta Svit
ako prípad hodný osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit schválilo uznesením č. 109/2016 zo dňa 29.9.2016 predaj nižšie uvedeného pozemku parc.č. 229/420 v k.ú. Svit kupujúcemu Františkovi Koščákovi, Mierová 103/63, Svit, IČO:
3743940. Z dôvodu potrebnej zmeny subjektu kupujúceho na právnickú osobu bude mestskému zastupiteľstvu predložený návrh na zmenu uznesenia.
Mesto Svit v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer predaja majetku mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý schvaľuje mestské
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Mesto Svit má zámer odpredať nehnuteľný majetok Mesta Svit:
novovytvorený pozemok KNC parc.č. 229/420, ostatné plochy o výmere 36 m2, ktorý vznikol odčlenením od pozemku KNC parc.č. 229/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3599
m2, zapísaného na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor, na LV č. 1, k.ú. Svit, na
základe geometrického plánu č. 43849954-52/2016 zo dňa 25.7.2016, vyhotoveného A-GEO
TATRY spol. s r.o., Ing. Branislav Bartko, Štefánikova 7, Svit, IČO: 43849954,
do výlučného vlastníctva obchodnej spoločnosti FERIKO, s.r.o., Mierová 103/63, 059 21 Svit,
IČO: 47 039 248, zastúpenej konateľom Františkom Koščákom, Mierová 103/63, 059 21 Svit
za cenu 19 € / 1 m2, spolu 684 €, s tým, že poplatky spojené s vypracovaním geometrického plánu
a s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci,
a to podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo vo Svite rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Pozemok o výmere 36 m2 bude kupujúcemu predaný za účelom zriadenia parkoviska pre prevádzku kupujúceho Vinotéka – ovocie – zelenina, s tým, že kupujúci na vlastné náklady vybuduje
spevnené plochy na pozemku mesta Svit - v zelenom páse, ktorý oddeľuje komunikáciu ul. Mierovej
od chodníka pri bytovom dome súp.č. 103.

Vo Svite, dňa 6.2.2017
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