Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32, Svit
Mesto Svit zverejňuje
v zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Svit
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
1.Predmet nájmu: Časť pozemku KNC parc. č. 205/12 druh pozemku ostatné plochy zapísaného na
LV č. 1, k.ú. Svit, o výmere 26 m2 vlastníkovi bytu č. 3, bytového domu s. č. 278 na ul. Štefánikovej vo
Svite Marekovi Kubusovi, Štefánikova 278/10, Svit v cene v zmysle zákona č. 182/1993 Z .z. o
vlastníctve bytov a nebytových priestorov 0,10 €/1m 2/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Odôvodnenie: Nájomca je podľa výpisu LV č. 1878, kat. územie Svit vlastníkom bytu č. 3 v bytovom
dome súp. č. 278 postavenom na pozemkoch par. č. 205/11, 205/17,205/18, 205/19. Pozemok parc.č.
205/12 je priľahlý pozemok k tomuto bytovému domu. Zámerom nájomcu je využívať prenajatý
pozemok o výmere 26 m2 ako záhradu. Predmetný pozemok bol prenajatý vlastníkovi bytu č. 3
uvedeného bytového domu; z dôvodu zmeny vlastníctva bytu požiadal o nájom nový vlastník.

2. Predmet nájmu: Časť pozemku KNC parc. č. 205/8 druh pozemku ostatné plochy zapísaného na
LV č. 1, k.ú. Svit, o výmere 28,2 m2 vlastníkovi bytu č. 20, bytového domu s. č. 282 na ul. Štefánikovej
vo Svite Pavlíne Bujňákovej, Štúrova 276/84, Svit v cene v zmysle zákona č. 182/1993 Z .z. o
vlastníctve bytov a nebytových priestorov 0,10 €/1m 2/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie: Nájomca je podľa výpisu LV č. 1865, kat. územie Svit vlastníkom bytu č. 20 v
bytovom dome sup. č. 282 postavenom na pozemku par. č. 205/14, 205/23,205/24,205/25. Pozemok
parc.č. 205/8 je priľahlý pozemok k tomuto bytovému domu. Zámerom nájomcu je využívať prenajatý
pozemok o výmere 28,2 m2 ako záhradu. Predmetný pozemok bol prenajatý vlastníkovi bytu č. 20
uvedeného bytového domu; z dôvodu zmeny vlastníctva bytu požiadal o nájom nový vlastník.
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