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 predať nehnuteľný majetok Mesta Svit:
•

pozemok parcelné číslo 13/83, KNC, o výmere 4 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
zapísaný na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor, na LV č. 1, k.ú. Svit

•

novovytvorený pozemok parcelné číslo 477/16, KNC, o výmere 4 m², druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, ktorý vznikol odčlenením od pozemku parcelné číslo 2245/4, KNE, o výmere 1786 m2,
zapísaného na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor, na LV č. 1, k.ú. Svit na základe geometrického plánu na oddelenie pozemkov p.č. 34/23, 234/8 a na určenie vlastníckeho práva p.č. 477/16,
č. 29/2017, zo dňa 16.2.2017, vypracovaného GEOTOP Košice s.r.o., Južná trieda 82, Košice, IČO:
36590711, úradne overeného OÚ Poprad, katastrálny odbor, dňa 17.3.2017 pod č. G1-145/17

do výlučného vlastníctva Slovenskej republike, Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501,
za cenu v zmysle Znaleckého posudku č. 31/2016 zo dňa 27.9.2016 a Znaleckého posudku č. 21/2017 zo dňa
4.4.2017, znalec Ing. Viera Spišiaková, Poprad, a to :
- pozemok parc.č. 13/83 vo výške 35,79 € / 1 m2, t.j. 143,16 €,
- pozemok parc.č. 477/16 vo výške 37,69 € / 1 m2, t.j. 150,76 €,
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:
Na pozemkoch parc.č. 13/83 a 477/16 bude umiestnený stavebný objekt SO 402-38-04 Žst. Svit, úprava cesty
I/18 vo Svite – (NDS 112-00). Pozemky nie sú pre Mesto Svit samostatne využiteľné. Ich predajom dôjde
k majetkovo – právnemu vysporiadaniu pozemkov k stavbe „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice,
úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo)“, 1. etapa PODJAZD SVIT. Požiadavka modernizácie
vybraných železničných tratí ŽSR vychádza z koncepcie európskych dopravných koridorov, definovaných na
II. Paneurópskej konferencii ministrov dopravy, kde boli o.i. určené dopravné koridory v strednej a východnej
Európe – koridor v úseku vetvy A: Bratislava – Žilina – Čierna nad Tisou sa týka siete ŽSR. Vládou SR bol
schválený „Dlhodobý program rozvoja železničných ciest“ (uznesenie vlády č. 166/93 a 686/97), v ktorom
boli definované základné smery rozvoja železničnej dopravy na Slovensku a z ktorého vyplýva aj predmetná
investičná akcia.

Vo Svite, dňa 5.5.2017

Ing. Miroslav Škvarek, v.r.
primátor Mesta Svit
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