MESTO SNINA, Mestsk ý úrad, Strojárska č.2060, 069 01 Snina
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Snina zámenou
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Snina v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zverejňuje zámer previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku mesta Snina zámenou a to
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmetom zámeny sú nehnuteľnosti v k. ú. Snina zap. na LV č. 3200 vo vlastníctve mesta Snina
a to: pozemok parc. č. CKN 1508/94 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 853 m2, stavba so súp.
č. 2718 postavená na parc. CKN 1508/94, parc. č. CKN 1508/107 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 4375 m2, vytvorené GP č. 37002341 – 65/2010, overeného pod G1 – 214/2010 dňa 10. 08.
2010 a stavba so s. č. 747 postavená na parc. č. CKN 182/2,
a
nehnuteľnosti v k. ú. Snina zap. na LV č. 3378 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť
Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina, ide o parcelu č.: CKN 1934/1 – ostatné plochy
o výmere 15 555 m2, vytvorenú GP č. 37002341-31/2010 z parc. č. CKN 1934 – ostatné plochy
o výmere 16 100 m2 (starý cintorín) a parc. č.: CKN 2962/14 o výmere 267 m2 , 5591/5 o výmere
353 m2, 5586/6 o výmere 4 820 m2, 5 588/2 o výmere 460 m2, 5590/1 o výmere 11 060 m2, 5591/3
o výmere 3 040 m2, 5586/2 o výmere 2 171 m2, 5582/3 o výmere 7 110 m2, 5591/2 o výmere
6 014 m2, 5590/3 o výmere 116 m2, (spolu 35 411m2), vytvorené GP č. 37002341 – 66/2010,
overeného pod G1 – 151/2010 dňa 07. 06. 2010, pričom tieto pozemky sa nachádzajú pri starej
čerpacej stanici na Ul. SNP v Snine.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že Rímskokatolícka cirkev, farnosť Snina,
Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina vlastní pozemok parc. č. 1934 o výmere 16 100 m2, na
ktorom sa nachádza mestský cintorín a na druhej strane budovu so s. č. 2718 – Cirkevnú materskú
školu sv. M. Goretti, parcelu na ktorej je postavená MŠ a priľahlú parcelu k nej a budovu so s. č.
747, kde má farnosť kotolňu (výmeník), vlastní mesto. Teda Rímskokatolícka cirkev, farnosť Snina,
Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina, zastúpená farárom ThLic. Allanom Tomášom,
požiadala o zámenu predmetných nehnuteľností z dôvodu majetkovovo právneho vysporiadania.
Zámena nehnuteľností sa uskutoční za odplatu v zmysle aktuálnych znaleckých posudkov na
predmetné nehnuteľností.
Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Snina zámenou z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Snine na rokovaní
dňa 24.11.2011
V Snine, dňa 08. 11. 2011
Ing. Štefan Milovčík v. r.
primátor
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