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 nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k.ú. Svit,
obec Svit, okres Poprad:
novovytvorený pozemok parc.č. 229/432, 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. 43849954-81/2018 na úpravu hraníc p.č. 229/413
a oddelenie p.č. 229/432, vypracovaného A-GEO TATRY spol. s r.o., Štefánikova 7, Svit, dňa
9.10.2018
Miroslav Vavrasek, Záhradná 918/18, 059 21 Svit prevedie do výlučného vlastníctva Mestu Svit,
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO 00 326 607 nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k.ú. Svit, obec
Svit, okres Poprad:
novovytvorený pozemok parc.č. 229/413, KNC, ostatné plochy o výmere 132 m2, ktorý vznikol
zlúčením:
- dielu 3 o výmere 54 m2 z pozemku parc.č. 229/273, KNC, ostatné plochy o celkovej výmere 128 m2,
zapísaného na LV č. 1737, k.ú. Svit a
- dielu 5 o výmere 78 m2 z pôvodného pozemku parc.č. 229/413, KNC, ostatné plochy o celkovej
výmere 86 m2, zapísaného na LV č. 2819, k.ú. Svit
na základe geometrického plánu č. 43849954-81/2018 na úpravu hraníc p.č. 229/413 a oddelenie p.č.
229/432, vypracovaného A-GEO TATRY spol. s r.o., Štefánikova 7, Svit, dňa 9.10.2018
bez nároku na ďalšie finančné vyrovnanie, s tým, že poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra
nehnuteľností a náklady s vypracovaním geometrického plánu uhradí 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:
P. Miroslav Vavrasek má investičný zámer prestavby budovy súp.č. 698 na ulici 9. mája vo Svite. Zámenou
pozemkov dôjde k posunu hranice pozemku vo vlastníctve p. Miroslava Vavraska o 11,28 m južným smerom, čím bude odstránená prekážka podmienky odstupovej vzdialenosti od susednej nehnuteľnosti (bytový dom súp.č. 248).
Novovytvorený pozemok parc.č. 229/432 je bezprostredne susediacim pozemkom s pozemkami vo vlastníctve Miroslava Vavraska. Pozemok je v súčasnosti využívaný len ako trávnatá plocha.
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