Zámer predaja majetku Mesta Svit
ako prípad hodný osobitného zreteľa
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. 23/28, trvalý trávny porast o výmere 219 m2,
ktorý vznikol odčlenením od pôvodného pozemku KNC parc.č. 23/1, trvalý trávny
porast o výmere 1959 m2, zapísaného na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor, na LV č. 1, k.ú. Svit, na základe geometrického plánu č. 43849954-91/2016 zo dňa
12.1.2017, vyhotoveného A-GEO TATRY spol. s r.o., Štefánikova 7, Svit, IČO:
43849954
do bezpodielového spoluvlastníctva Marcelovi Tencerovi, rod. Tencer a Adriane
Tencerovej, rod. Hajná, Hlavná 837/41, Svit
za cenu 19 € / 1 m2, spolu 4.161 €, 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
rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Marcel Tencer je vlastníkom nehnuteľností na ulici Hlavnej vo Svite, súp.č. 837 a 842, postavených na pozemkoch parc.č. 23/15 a 23/24 a priľahlého pozemku parc.č. 23/18.
Novovytvorený pozemok parc.č. 23/28 o výmere 219 m2 je bezprostredne susediaci pozemok s pozemkom vo vlastníctve kupujúceho (LV č. 2055). Pozemok nie je mestom Svit využívaný, nie je ani pre mesto samostatne využiteľný. Na pozemku sa nachádzajú inžinierske
siete, a to plynárenské zariadenia STL plynovod D 50 PE, D 110 PE a ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia, z toho dôvodu nie je možné využiť pozemok pre
stavebné účely. Pozemok bude kupujúcim využívaný ako záhrada a trávnatá plocha.

Vo Svite, dňa 6.4.2017
Ing. Miroslav Škvarek v.r.
primátor Mesta Svit
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