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 v katastrálnom území Svit, parc. č. KN-C 553/358, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 250 m2, odčlenený geometrickým plánom č. 43849954-68/2021
na oddelenie pozemku p.č. 553/358, vyhotoveným spoločnosťou A-GEO TATRY, spol.
s r.o., SNP 145/9, 059 21 Svit z pozemku parc. č. KN-C 553/1, ostatné plochy v čase schvaľovania o výmere 55463 m2, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1
do podielového spoluvlastníctva Margity Krotákovej, Horská 562/23, 059 21 Svit v podiele
½ v pomere k celku a Marty Kubíkovej, Horská 562/23, 059 21 Svit v podiele ½ v pomere
k celku
za cenu 19,-- €/1 m2, spolu za cenu 4 750,-- €, s tým, že poplatky spojené s návrhom
na vklad do katastra nehnuteľností uhradia 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:
Margita Krotáková a Marta Kubíková sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností
v katastrálnom území Svit, a to rodinného domu súpisné číslo 562 na Horskej ulici
vo Svite, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 553/70 a pozemku parc. č. KN-C 553/70,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 450 m2, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1184 v celosti.
Jedná sa o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku. Predmet prevodu je bezprostredne
susediaci s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcich, je oplotený a tvorí s nimi jeden
celok. Predajom pozemku dôjde k zosúladeniu faktického stavu so stavom právnym.
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