
Zámer  prenájmu majetku Mesta Svit  ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 
Základná škola, Komenského 2, Svit, 059 21 Svit, IČO: 17068975, ako správca majetku Mesta Svit, 
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer  prenájmu majetku 
mesta Svit, ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 
nebytových priestorov o výmere 272,30 m2  v suteréne školy a o výmere 65,80 m2  

v prístavbe školy, nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti súp.č.  221 na ulici Komenského 
vo Svite, postavenej na pozemku KNC parc.č. 206/27, zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 13486 m2, k.ú. Svit, zapísaných na Okresnom úrade Poprad, 
Katastrálny odbor, na LV č. 1. 

nájomcovi:  

Súkromnej základnej umeleckej škole FANTÁZIA , Ul. SNP 145/9, 059 21 Svit,  

IČO: 42083575  
za nájomné  vo výške  25 €/m2/1 rok 

 

a to podľa  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo vo Svi-
te rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 
 
Odôvodnenie osobitného zreteľa: 
SZUŠ Fantázia je zaradená do sústavy základných a stredných škôl a poskytuje špecifické 
vzdelanie v oblasti tanečného, výtvarného a hudobného umenia. Hlavnou úlohou je pri-
pravovať mimoriadne nadaných študentov pre ďalšie vzdelávanie na konzervatória, 
stredné školy i vysoké školy umeleckého zamerania.  
SZUŠ Fantázia poskytuje  žiakom základných a stredných škôl mesta Svit a širokého oko-
lia umelecké vzdelávanie. Organizuje pravidelné koncerty pre rodičov a verejnosť, repre-
zentuje Mesto Svit na domácich a zahraničných súťažiach, ponúka kvalifikované  a od-
borné  využitie voľného času pre všetkých žiakov, mladých ľudí. Prenájmom nebytových 
priestorov získajú žiaci možnosť navštevovať umeleckú školu  priamo po skončení vyučo-
vania. 
  
 
Vo Svite, dňa 14.09.2022 
   
 
 v.r. 
 
          Mgr. Monika Dudinská 

      riaditeľka školy  
          
 
 
Vyvesené dňa:  14.09.2022   
Zvesené dňa:     30.09.2022  


