MESTO SNINA9 Mestský úrad, Strojárska č. 2060, 069 01 Snina
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnutelného maletku mesta Snina z divodu
hodného osobitného zretela

Mesto Snina, so sídlom Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením
Mestského zastupitelstva v Snine č. 273/2016 zo dňa 17. 10. 2016, zverejňuje zámer previest
vlastníctvo nehnutelného majetku mesta Snina predajom z dvodu hodného osobitného zretela.
Predmetom prevodu je pozemok parc. č. CKN 3445/27, druh pozemku - ostatné plochy
o výmere 104 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 37002341-87/201 1 odčlenením
z parcely EKN 6017, druh pozemku - ostatné plochy o výmere 32 979 m2, zap. na LV č. 8216, k. ú.
Snina, vo vlastníctve mesta na Hámorskej ulici, pre dotknutých podielových vlastníkov uvedených
v časti ,,B listu vlastníctva č. 978, na ktoromje zapísaný aj prilahlý pozemok parc. č. CKN 3416/4
a stavba na pozemku parc. č. CKN 3416/5, ktoré podielovo vlastnia.
Dvodom hodným osobitného zretela je skutočnost, že žiadatelka - Katarína Soligová,
byrom SNP 2508/16, 066 01 Humenné a staní podieloví vlastníci v zmysle LV č. 978 vlastnia a
užívajú prilahlý pozemok parc. č. CKN 3416/4 a taktiež parcelu CKN 3416/5, na ktorej je postavený
rodinný dom so s. č. 395. Tieto nehnutelnosti zdedili po nebohej matke, ktorá ich užívala viac ako
50 rokov a predmetný pozemok bol od začiatku oplotený tak, ako je oplotený v súčasnosti. Túto
čast pozemku si chcú majetkovo právne vysporiadat.
VSnine,dňa03. 11.2016

Ing. Štefan Milovčík v. r.
primátor mesta
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