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 parc. č. 114/74 o výmere 63 m2, parcela registra KN C,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol odčlenením od pozemku
parc. č. 114/11, parcela registra KN C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 329
m2, zapísaného na OÚ Poprad, katastrálny odbor, pre k.ú. Svit, obec Svit, okres Poprad, na liste vlastníctva č. 1, na základe geometrického plánu na oddelenie pozemku
p.č. 114/74, zo dňa 3.6.2016, vypracovaného Mariánom Kasprišinom, ZEKA, Poprad, IČO: 14281601,
do BSM vlastníkom rodinného domu súp. č. 53, ul. Sládkovičova, Svit: Pavlovi Bystrickému, rod. Bystrický a Oľge Bystrickej, rod. Kollárová, Sládkovičova 53/60, Svit,
za cenu v zmysle § 10 ods. 7 VZN mesta Svit č. 9/2012 19 EUR za 1 m2, spolu 1197
EUR, s tým, že poplatky spojené s vypracovaním geometrického plánu, s vytýčením
a zameraním verejného vodovodu nachádzajúceho sa na novovytvorenom pozemku
parc.č. 117/74 a s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností uhradia spoločne
a nerozdielne 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:
Novovytvorený pozemok parc.č. 114/74 patrí k priľahlému pozemku k rodinnému domu
vo vlastníctve žiadateľov, avšak nie je doteraz majetkovo – právne vysporiadaný. Pozemok
je žiadateľmi užívaný viac ako 40 rokov, bol oplotený pôvodnými majiteľmi, k posunutiu
oplotenia došlo z dôvodu, že na majetkovej hranici pozemkov vedie verejný vodovod
s ochranným pásmom. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. s predajom
pozemku súhlasí.

Vo Svite, dňa 5.5.2017
Ing. Miroslav Škvarek, v.r.
primátor Mesta Svit

Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:

9.5.2017

