Zámer zámeny 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 zámeny majetku mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý schvaľuje mestské
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Mesto Svit má zámer zameniť nehnuteľný majetok Mesta Svit:
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO 00 326 607 prevedie do výlučného vlastníctva
Miroslavovi Vavraskovi, Záhradná 918/18, 059 21 Svit nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Svit,
obec Svit, okres Poprad:
novovytvorený pozemok parc.č. 229/430, KNC, ostatné plochy o výmere 132 m2, ktorý vznikol
odčlenením od pozemku parc.č. 229/16, KNC, ostatné plochy o výmere 35.336 m2, zapísaného na LV
č. 1, k.ú. Svit, na základe geometrického plánu č. 43/2018 na oddelenie pozemku p.č. 229/430,
vypracovaného GEOZET s.r.o., Partizánska 700/51, Poprad, dňa 4.6.2018
Miroslav Vavrasek, Záhradná 918/18, 059 21 Svit prevedie do výlučného vlastníctva Mestu Svit,
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO 00 326 607 nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Svit, obec
Svit, okres Poprad:
pozemok parc.č. 294/882, KNC, ostatné plochy o výmere 132 m2, zapísaný na LV č. 3135, k.ú. Svit
bez nároku na ďalšie finančné vyrovnanie, s tým, že poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra
nehnuteľností uhradia zmluvné strany pomerne, náklady s vypracovaním geometrického plánu hradí
Miroslav Vavrasek,
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:
Pozemok parc.č. 294/882 vo vlastníctve Miroslava Vavraska je bezprostredne susediacim pozemkom s pozemkami vo vlastníctve majiteľov rodinných domov na ulici Záhradnej vo Svite, súp.č. 999, 915 a 917.
Vstup a vjazd k rodinným domom je možný len cez pozemok vo vlastníctve Miroslava Vavraska. Pozemok bude prevedený do vlastníctva mesta Svit v záujme zabezpečenia vstupu a vjazdu k rodinným domom z miestnej komunikácie. Prevod pozemku do vlastníctva mesta sa teda realizuje vo verejnom záujme.
Novovytvorený pozemok parc.č. 229/430 je bezprostredne susediacim pozemkom s pozemkami vo vlastníctve Miroslava Vavraska. Pozemok je v súčasnosti využívaný len ako trávnatá plocha, prevod pozemku
do vlastníctva Miroslava Vavraska nebude mať vplyv na projekt Rekonštrukcie časti Ul. 9. mája – vnútroblok + výstavba nových parkovacích státí.
Vo Svite, dňa 05.06.2018
Ing. Miroslav Škvarek, v.r.
primátor Mesta Svit
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