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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTQVSKOM MIKULÁŠI

F

NAVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 13.04.2017 číslo /2017

K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu

a nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

1. komisia finančná a majetkovoprávna M5Z prerokovala dňa 27.03.2017 návrh na predaj prebytočného

majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta tak, ako je

uvedené v častili. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváliť; pňčom v bode 10. odporúča schváliť

návrh pod písm. a). Mestská rada prerokovala dňa 06.04.2017 návrh na predaj prebytočného

majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta tak, ako je

uvedené v častili. tohto uznesenia a odporůča ho MsZ schválíť; pňčom v bode 10. odporúča schválíť

návrh pod písm. a).

2. k častili, bodu 4.:

mesto Liptovský Mikuláš má záujem, aby sa pokračovalo v realizácii investičného zámeru stavby:

„Modernizácia železničnej trate Žilina — Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš — Poprad — Tatry (mimo)“,

prístupová komunikácia „Liptovský Hrádok — Liptovský Mikuláš, obslužná komunikácia žst. Liptovský

Mikuláš — priemyselná zóna“ jev súlade s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš, ktorý
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bol schválený uznesenlm mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č.11512010 dňa 16.12.2010

a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadenlm mesta Liptovský Mikuláš

č.7I2O1ONZN dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 01.01.2011 v zneni zmien a doplnkov a s verejným

záujmom.

- na stavbu „Modernizácia železničnej trate Žilina — Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš — Poprad -

Tatry (mimo)‘ bob vydané územně rozhodnutie pod č. ÚR a SP 2008/05770 — TAl dňa 31.12.2008

pre navrhovateľa - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“, so sidbom

Klemensova 8, Bratislava 813 61, IČO: 31 364 501, pričom pristupová komunikácia Liptovský

Hrádok — Liptovský Mikuláš, obslužná komunikácia žst. Liptovský Mikuláš — priemysebná zóna bola

súčasťou tohto povolenia a tvori samostatný objekt Č. SO 409-38-07. Územné rozhodnutie nadobudbo

právoplatnosť dňa 04.03.2009.

3. k časti II. bodu 7.:

pozemky, ktoré sú predmetom odpredaja nadobúdater dlhodobo uživa na základe Nájomnej zmluvy

zo dňa 06.08.1998 uzatvorenej medzi mestom Liptovský Mikuláš, ako prenajímateíom

a Tebovýchovnou jednotou FATRAN Liptovský Mikuláš, ako nájomcom, s dobou nájmu v trvani 99

rokov. Nájomca pozemky zveľadil a zhodnotil na vlastné náklady, pozemky sú zastavané stavbami

a násypom vo vlastnictve nájomcu. Nájomná zmbuva je uZatvorená s podmienkou, že nájomca má

k prenaiatým pozemkom predkupné právo v pripade ich predaja podlá právnych predpisov platných

v čase redaja. pričom by nájomca mal právo pri predaji uplatnit zhodnotenie pozemkov svojou

výhradnou činnosťou“. Zároveň sa v zmluve nájomca zaviazal k povinnosti zaistiť prístup občanov

mesta Liptovský Mikuláš k pobrežiu vodného die/a Liptovská Mare aj v priestore svoiho areálu.“

4. k časti II. bodu 8.:

na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže, ktorěj podmienky boli schválené uznesenim

Mestského zastupiteístva Liptovský Mikuláš č. 82/2014 zo dňa 11.09.2014v časti Ib. pod bodom 11.,

predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na budúci predaj nehnuteľnosti v k. ú.

Liptovský Mikuláš — Čest‘ stavby: „KOTOLŇA“ sůp. Č. 1938 postavená na pozemku parc. č. KN-C

336/2 a čast‘ pozemku parc. Č. KN-C 336/2 zastavené plochy a nádvoria o výmere cca 154 m2 za

minimálnu požadovanů kůpnu cenu 16.500,- eur, sa vít‘azom sút‘aže stala spoloČnost‘ VITALIS, spol.

s.r.o., 50 sidlom Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš s ponůknutou kúpnou cenou vo výške

40.100,- eur.

V prpade predaja ide o prebytočný majetok mesta v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom

mesta Liptovský Mikuláš.
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schvaľuje

1. predaj prebytočného nehnuteľného majetku spósobom podíä 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znen! ako prípad hodný osobitného zreteľa, vk. ú. Liptovský

Mikuláš — pozemku parc. č. KN-C 1715/36 zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2 podra

geometrickěho plánu Č. 120/2016-LM, nachádzajůceho sa na Ul. Čsl. brigády, spoločnosti SMITH,

s.r.o., So sidlom Hviezdoslavova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 259 832, za kúpnu cenu

9108 eur (t. j. 66 eur/rn2). ÚČelom prevodu je vybudovanie oddychovej zóny na pozemku parc. Č.

KN-C 171 5/36 pre návštevnĺkov prevádzky reštaurácie nachádzajúcej sa na prízemi v nebytovom

priestore Č. 1-114 a v nebytovom priestore Č. 8-122 vo vlastnictve nadobúdateía (LV Č. 7874), ktoré

sú súČasťou „PolyfunkČného objektu“ súp. Č. 1871 postaveného na parcele Č. KN-C 1715/2.

Všeobecná hodnota pozemku parc. Č. KN-C 171 5/36 podra znaleckého posudku Č. 06/2017 zo dňa

23.01.2017 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 5195,70 eur,

zaokrúhlene 5 200,00 eur, Čo je 37,65 eur/rn2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta

vedeného v úČtovnlctve k 31.03.2017 predstavuje 2290,39 eur, Čoje 16,597 eur/m2. Pozemok, ktorý

je predmetom prevodu sa podra platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš

nachádza v zóne II., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na

33 eur/rn - 66 eur/m2. Ide o prevod majetku mesta z dövodu hodného osobitného zreteľa, na

schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, priČom uvedený prevod podlieha

zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zreteľa:

pozernok, ktorý je predmetorn odpredaja sa nachádza pri nebytových priestoroch Č. 1-114 ač. 8-122 vo

vlastnictve žiadatera (LV Č. 7874) a bude využitý pre návštevnikov prevádzky reštaurácie na vybudovanie

oddychovej zóny. Nebytové priestory sů súČasťou stavby: „PolyfunkČný objekt“ súp. Č. 1871 postavený na

pozemku parc.Č. KN-C 1715/2. Predmetný pozernok je v dósledku malej výrnery, ochranného pásma

verejnej komunikácie a tesnej blĺzkosti plánovanej autobusovej zastávky pre mesto nevyužiteíný.

2. uzatvorenie zámennej zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúce vpráve uloženie

inžinierskych sieti a zm/uvy o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve prechodu a prejazdu v

k. Ú. Palůdzka a vk. ú. Liptovský Mikuláš — medzi zmluvnými stranami Mestom Liptovský Mikuláš

a Žilinským samosprávnym krajom (ďalej len „ŽSK), so sĺdlom: Komenského 48, 011 09 Žilina,

IČO: 37 808 427, nasledovne;

2.1 zámenu nehnutefností spösobom podlá 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v platnom zneni ako pripad hodný osobitného zretel‘a, vk. ú. Palúdzka a v k. ú. Liptovský Mikuláš,

ato:

nehnuternosti vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš v k. ú. Palúdzka:

N

- pozemok parc. Č. KN — C 378/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3170 m2,

- pozemok parc. Č. KN — C 378/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 185 rn2,

4



- pozemok parc. č. KN — C 378/5 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 211 rn2,

- pozemok parc. č. KN — C 378/6 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 508 rn2,

- pozemok parc. č. KN — C 681 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 218 rn2,

(LV Č. 4401) nachádzajúce sa v areáli Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu

Liptovský Mikuláš. Pozemky parc. č. KN-C 378/4, 378/5 a 378/6 sú zastavané stavbami vo

vlastnictve ŽSK, a to: stavbou „Centrálne sklady“ súp. Č. 674 a stavbou „DoIieČ., Lekáreň, Ubytovňa“

súp. Č. 214 a pozemok parc. č. KN-C 378/1 tvori priľahlú plochu k týmto stavbám. Pozemok KN-C

681 je zastavaný stavbou: PredČist. odpadových vód“ súp. Č. 676 taktiež vo vlastníctve ŽSK.

Všeobecná hodnota nehnuteľnostĺ vo vlastnictve mesta, ato pozemkov parc. č. KN-C 378/1, 378/4,

376/5, 378/6, 681 podra znaleckého posudku č. 192/2016 zo dňa 22. 11. 2016 vyhotoveného

súdnou znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 216 746,- eur, Čo je 50,50 eur/ m2.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovnĺctve k 31.03.2017 predstavuje

sumu 71 234,32 eur, Čoje 16,567 eur/m2. Pozemky, ktoré sů predmetom prevodu sa podra platných

Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne III., priČom minimálna

kúpna cena za 1 m2 pozemku jev danej zóne stanovená na 18 eur/rn2- 33 eur/m2.

BI - pozemok parc. č. KN — C 682/9 ostatné plochy o výmere 127 m2,

podľa geometrického plánu č. 97/2016-LM, nachádzajúci sa na ul. Parkovej, v blízkosti stavby:

„PredČist. odpadových vád“ súp. Č. 676, vo vlastnictve ŽSK, a ktorý tvori priľahlú plochu

k predmetnému objektu. Všeobecná hodnota nehnuteínosti vo vlastnĺctve mesta, ato pozemku parc.

Č. KN-C 682/D vzmysle GP Č. 97/2016-LM podra znaleckého posudku č. 192/2016 zo dňa 22. 11.

2016 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 6413,50 eur, Čo je

50,50 eur/ m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovnictve k

31 .03.2017 predstavuje sumu 6,35 eur, čoje 0,05 eur/m2. Pozemok, ktorýje predmetom prevodu sa

podra platných Zásad hospodárenřa s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne III.,

pričom minimálna kúpna cena za I m2 pozemku jev danej zóne stanovená na 18 eur/m2- 33 eur/m2.

nehnuternosti vo vlastnictve mesta Liptovský Mikuláš nachádzaiúce sa v k. ú. Liptovský Mikuláš:

Cl

- pozemok parc. Č. KN — C 324/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 389 m2,

- pozemok parc. Č. KN — C 324/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 454 m2,

- pozemok parc. č. KN — C 324/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2,

podfa geometrického plánu Č. 204-82/2016, pozemky sa nachádzajú na ul. Hurbanovej, pričom

pozemok parc. č. KN-C 324/2 je zastavaný stavbou: „Slobodáreň“ súp. Č. 1642 vo vlastníctve ŽSK

a pozemky parc. Č. KN-C 324/1 a 324/3 tvoria priíahlú k predmetnej stavbe. Všeobecná hodnota

nehnuteíností vo vlastnictve mesta, a to pozemkov parc. Č. KN-C 324/1, 324/2, 324/3v zmysle GP Č.

204-62/2016 podľa znaleckého posudku Č. 50/2016 zo dňa 19. 10. 2016 vyhotoveného súdnym

znalcom Ing. Bohuslavom Babkom je stanovená na 39 385,45 eur, čo je 46,61 eur/ m2. Zostatková

hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovnictve k 31.03.2017 predstavuje sumu

14024,46 eur, Čoje 16,597 eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa podľa platných Zásad
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hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne I., pričom minimálna kúpna

cena za 1 m2 pozemku jev danej zóne stanovená na 66 eur/rn2- 100 eur/m2.

Rekapitulácia (písm. N, BI, Cl):

pozemky vo vlastnictve Mesta Liptovský Mikuláš spolu o výmere 5 264 m2; všeobecná hodnota

po2emkov vo vlastnictve mestaje stanovená spolu na 262 544,95 eur.

2amenit‘

2a nehnutefnosti vo vlastn!ctve Žilinského samosprávneho kraia (ďalej Jen »ŽSK‘) vk. Ú. Palúdzka:

N

- stavbu: ‚Psychiatrický pavi‘ón“ súp. Č. 220, na pozemku parc. č. KN — C 30912,

- pozemok parc. č. KN — C 309/2 zastavané plochy a nádvoria O výmere 387m2,

(LV Č. 2047), nachádzajúce sa v areáli Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu

Liptovský Mikuláš. Všeobecná hodnota nehnuteFnosti vo vlastnictve ‚2SK“, ato stavby

„Psychiatrický pavilón“ súp. Č. 220 podra znaleckého posudku Č. 38/2016 Zo dňa 18. 8. 2016

vyhotoveného súdnyrn znalcom Ing. Bohuslavom Babkom je stanovená na 172479,54 eur

a pozemku parc. Č. KN-C 309/2 podra znaleckého posudku Č. 38/2016 zo dňa 18. 8. 2016

vyhotoveného súdnym znalcorn Ing. Bohuslavom Babkom je stanovená na 19841,49- eur, čo je

51,27 eur/ m2.

BI - pozemok parc. č. KN — C 320/5 zastav, plochy a nádv. o výrnere 438 m2

podra geometrického plánu č. 204-6/2017, nachádzajúci sa v areáli Liptovskej nemocnice

s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, pri stavbe: „Psychiatrický pavilón“ sůp. Č. 220

a tvori jeho prirahlú plochu. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastnictve ‚25K‘, ato pozemku

parc. Č. KN-C 320/Sv zmysle GP Č. 204-6/2017 podľa znaleckého posudku Č. 38/2016 Zo dňa 18. 8.

2016 vyhotoveného súdnyrn znalcorn Ing. Bohuslavom Babkom je stanovená na 22456,26 eur, čo

je 51,27 eur/ m2.

C) - pozemok parc. Č. KN — C 320/11 zastav, plochy a nádvoria o výrnere 795 rn2,

podľa geometrického plánu č. 204-8/2017, nachádzajúci sa v areáli Liptovskej nemocnice

s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, pri stavbe: „Zariadenie pre seniorov a domov

sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš“ súp. Č. 219 postavenej na parcele Č. KN-C 311 vo

viastnictve mesta, určený na výstavbu »terasy. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastnĺctve

‚25K‘, a to pozemku parc. Č. KN-C 320/11 v zmysle GP Č. 204-8/2017 podía znaleckého posudku Č.

38/2017 zo dňa 13. 2. 2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená

na 34 208,85- eur, Čo je 43,03 eur/ m2.

0) - stavba: »fontána“ vo vlastníctve ŽSK, postavená na pozemku parc. Č. KN -C 320/8, ktorá

nie je zapisaná v katastri nehnuternosti na liste vlastnictva.

El - stavba: „studňa“ vo vlastnicNe ŽSK, postavená na pozemku parc. Č. KN-C 320/11 podľa

geometrického plánu Č. 204-8/2017, ktorá nie je zapisaná v katastri nehnuteľnosti na liste

vlastníctva.
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). Rekapitulácia (písm. AI, BI, CI):

pozemky vo vlastníctve ‚2SK‘ spolu o výrnere I 620 m2; všeobecná hodnota pozemkov vrátane stavby

bývalého psychiatrického pavilónu vo vlastníctve „ŽSK“je stanovená spolu na 248 986,14 eur.

Nehnuteľnosti sa zamenia zámennou zmluvou bez flnančného vyrovnania rozdielu vo výmere

pozemkov a clen ocenených nehnuteľnostl. Cena zamieňaných nehnuterností na základe dohody

zmluvných strán je cena určená znaleckými posudkami.

Ide o prevod majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretera, na schválenie ktorého je

potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej

tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zretel‘a:

Ide o zámenu nehnuterností, na základe ktorej dójde k vzájomnému usporiadaniu vlastnĺckych vzťahov

k nehnuteľnostiam.

Mesto nadobudne zámenou nehnuteľnosti v areáli Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana

Stodolu Liptovský Mikuláš, v k. ú. Palúdzka, a to stavbu bývalého psychiatrického pavilónu súp. č. 220

spolu s pozemkom vrátane prirahlej plochy, ktorá svojím umiestnenlm tvorí neoddeliterný celok s touto

stavbou. Zámerom mesta je prestavať túto budovu, s cieľom získať dostatočný priestor na zabezpečenie

a rozvoj sociálnych služieb na území mesta Liptovský Mikuláš. Ďalej mesto nadobudne pozemok pri

objekte „Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš“ súp. č. 219, za

účelom na vybudovania ‚terasy“, ktorá bude súčasťou tohto objektu a ktorá zabezpečí väčší komfort

najmá pre imobilných seniorov. Nadobudnuté nehnuternosti mesto plánuje využívať na zabezpečenie

sociálnych služieb pre svojich občanov.

ŽSK nadobudne uvedenou zámenou pozemky v k. ú. Palúdzka a v k. ú. Liptovský Mikuláš, ktoré sú

zastavané stavbami vo vlastníctve ŽSK, a to: stavbou „Centrálne sklady‘ súp. Č. 674, stavbou „Dolieč.,

Lekáreň, Ubytovňa“ súp. Č. 214, stavbou „Predčist. odpadových včd‘ súp. Č. 676 a stavbou .Slobodáreň“

súp. Č. 1642 vrátane prirahlých obslužných pozemkov využívaných správcom v zriaďovateľskej

pósobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Liptovskou nemocnicou s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu

Liptovský Mikuláš.

2.2 uzatvorenie zrnluvy o zriaden! vecného brernena spočivajúce vpráve uloženia inžinierskych sletí a

vstupu za úČelorn uživania, údržby, zrn/en, opráv, rekonštrukcie alebo odstránenia jestvujúcich

inžinierskych sletí (spojové vedenie, elektrické veden/e, vodovod) alebo ich Častí, v k. ú. Palúdzka —

medzi povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemku parc. Č.

KN-C 320/8 (LV 5169), v správe Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta

Liptovský Mikuláš, ičo: 37980513 a novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 320/11 podľa

geometrického plánu Č. 204-8/2017 a oprávneným z vecného bremena, Žilinským samosprávnym

krajom, 50 sídlom Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 (ďalej len ‚ŽSK“). Jedná sa

o bezodplatné vecné bremeno na dobu neurČitú, spoČívajúce v povinnosti každého budúceho

vlastníka pozemku parc. Č. KN-C 320/8 a novovytvoreného pozemku parc. Č. KN-C 320/11 strpieť

uloženie inžinierskych sletí (spojové vedenie, elektrické vedenie, vodovod) a právo vstupu na

predmetné pozemky za účelom uživania, údržby, zmien, opráv, rekonštrukcie alebo odstránenia
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jestvujúcich inžinierskych sjeti alebo ich časti (In personam) v prospech oprávneného z vecného

bremena ŽSK, v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne č. 204-8/2017.

Všeobecná hodnota vecného bremena uloženia podzemných inžinierskych sietí na pozemku parc. Č.

KN-C 320/8 (slaboprúd a elektrická pripojka) podľa znaleckého posudku č. 38/2017 zo dňa 13. 2.

2017 vypracovaného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 660,53 eur.

Všeobecná hodnota vecného bremena uloženia podzemných inžinierskych sieti na pozemku parc. č.

KN-C 320/11 v zmysle geometrického plánu č. 204-8/2017 (vodovod a elektrická pripojka) podľa

znaleckého posudku Č. 38/2017 Zo dňa 13. 2. 2017 vypracovaného súdnym znalcom Ing.

Miroslavom Todákom je stanovená na 1 291,81 eur. Ideo uzaWcrenie zmluvy podra 59 ods. 2 písm.

e) zákona č. 138/1991 lb. O majetku obci v platnom zneni.

2.3 uzatvorenie zmluvy o zriadeni vecného bremena spočívajúce vpráve prechodu a prejazdu za

účelom prevédzky, kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch a havárii na stavbe súp. Č. 220,

nachádzajúcej sa na pozemku pam. č. KN-C 309/2, v k. ů. Palúdzka — medzi povinným z vecného

bremena, Žilinským samosprávnym krajom, Komenského 45, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427

v správe Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, PalúČanská 25,

031 23 Liptovský Mikuláš ako vlastnikom pozemku parc. Č. KN-C 320/9 (LV Č. 2047) a oprávneným

z vecného bremena mestom Liptovský Mikuláš. Jedná sa o bezodplatné vecné bremeno na dobu

neurčitú, spoČlvajúce v povinnosti každého budúceho vlastníka pozemku parc. č. KN-C 320/9 strpieť

právo vstupu pešo, autom, technickými zariadeniami za ůČelom prevádzky, kontroly, opravy, údržby,

odstraňovania porúch a havárií na stavbe súp. č. 220. nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C

309/2v prospech oprávneného z vecného bremena (mesta Liptovský Mikuláš) v celom rozsahu.

Všeobecná hodnota vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemku parc. Č. KN-C 320/9

podra znaleckého posudku č. 22/2012 zo dňa 6. 8. 2012 vypracovaného súdnym znalcom Ing.

Bohuslavom Babkom je stanovená na 2710 eur.

Rekapitulácia bodat‘ 2.1, 2.2 a 2.3:

Všeobecná hodnota nehnuteínosti vo vlastnictve mesta Liptovský Mikuláš a všeobecná hodnota za

zriadenie vecného bremena (v prospech ŽSK) je stanovená spolu na 263 836,76 eur.

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta ŽSK a všeobecná hodnota za zriadenie vecného

bremena (v prospech mesta Liptovský Mikuláš) je stanovená spolu na 251 696,14 eur.

3. predaj prebytočného nehnutefného majetku spósobom podlá 9a ods. 8 písm. a) zákona Č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom zneni, v k. ú. Liptovský Mikuláš a uzatvorenie Zmluvy O

prevode vlastníctva nebytového priestoru v súlade so zákonom Č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov

a nebytových priestorov v platnom znen4 v objekte: „Bytový dam — 84 BJ, súpisné Číslo 1945,

postavený na pozemku parc. Č. KN-C 854/52, nachádzajúci sa na ul. 1. máje, nasledovne:

- nebytový priestor Č. 1-8, na prízemi, vchod č. 57, o celkovej výmere 528,85 m2 v celosti, k

nemu prislúchajúci spoluvlastnicky podiel na spoloČných Častiach a zariadeniach domu vo

veľkosti 52885/746500-in a spoluvlastnicky podiel na pozemku parc. Č. KN-C 854/52 zastavané

plochy a nádvoria o výmere 2562 m vo velkosti 52885/746500-tin,
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(predmetné nehnuteínosti sú zapĺsané v katastri nehnuteľnosti na LV Č. 5362), v prospech

spoločnosti LIMA car, s.r.o., So sídlom Podháj 41, 974 05 Banská Bystrica, ičo: 36 753 343, za

kúpnu cenu 154 000,00 eur. Všeobecná hodnota predmetu prevodu podra znaleckého posudku č.

82/2016 zo dňa 19.04.2016 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je stanovená na

153 617,46 eur, zaokrúhlene 154 000,00 eur, pričom nebytový priestor predstavuje hodnotu 145

157,64 eur a spoluvlastnícky podjel na pozemku predstavuje hodnotu 8 459,82 eur, čo je 46,61

eur/m2. Uvedený prevod nepodlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta

a v regionálnej tlačí.

4. uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuterného majetku mesta do nájmu a Zmluvy

o uzavreti budúcej zmluvy o odovzdaní a pre vzatí objektov vyvolaných investic/i v k. Ú. Okal/Čně

(lokalita Priemyselný park), nasledovne:

4.1 uzatvorenie Nájomnej zmluvy na nehnuternosti spósobom podra Qa ods. 9 písm. c) zákona Č.

138/1991 Zb. o majetku obci vplatnom zneni ako pripad hodný osobitného zretefa, v k. Ú. OkoliČné

(lokalita Priemyselný park), a to:

- pozemok parc.Č. KN-C 1327/83 ostatně plochy o výmare 2403 m2 (LV Č. 1628),

- pozemok parc.Č. KN-C 1327/106 ostatné plochy o výmare 317 m2 (LV Č. 1628),

- pozemok parc.Č. KN-C 1327/80 ostatně plochy o výmare 422 m2 (LV Č 631),

- pozemok parc.Č. KN-C 1327/110 ostatné plochy o výmare 694 m2 (LV Č. 631),

- pozemok parc.Č. KN-C 738/15 vodné plochy o výmare 15 m2 (LV Č. 2041),

- pozemok parc. Č. KN-C 1327/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2560 m2 (L VČ.

2041),

- pozemokparc.Č. KN-C 1327/112 ostatné plochy o výmare 1054 m2 (LV Č. 2041),

- pozemokparc.Č. KN-C 1327/113 ostatně plochy o výmare cca 3762 m2 (LV Č. 2041)

(pozemky spolu o výmere II 227 m2)

v prospech nájomcu Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“, so

sidlom Klemensova 8, Bratislava 813 61, Ičo: 31 364 501, za ůčeiom vybudovania budúceho

stavebného objektu SO 409-38-O 7, a to: pristupovej komuniké cle „Liptovský Hrádok — Liptovský

Mikuláš, obslužná komunikácia žst. Liptovský Mikuláš — priemyselná z6na. Stavebný objekt heši

komunikáciu ako verejnoprospešnú stavbu v rámci realizácie stavby: „Modernizácia železničnej trate

Žilina — Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš — Poprad — Tatry (mimo). Nájom sa uzatvori na dobu

neurčitú, za nájomné vo výške I euro, za celý predmet nájmu a celú dobu nájmu. V nájomnej

zmluve bude uvedené, že nájomca ako investor stavby vybuduje na predmete nájmu na vlastné

náklady komunikáciu (v časti na pozemkoch vo vlastnictve mesta, ako predmete nájmu a v časti na

pozemkoch vo vlastnĺctve tretích osčb), podľa spracovanej projektovej dokumentácie a po vydaní

právoplatného kolaudačného rozhodnutia bude stavba komunikácie zo strany investora odovzdaná

mestu Liptovský Mikuláš v zmysle Zmluvy o uzavreti budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí

objektov vyvolaných investíciĺ (bod 4.2).
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V nájomnej zmluve bude ďalej uvedené, že nájomca síje vedomý, že podľa platného územného

plánu mesta Liptovský Mikuláš je v uvedenej trase navrhovaná komunikácřa Bi MZ 14/50 a

pozemok parc.č. KN-C 1327/80 může byť dotknutý navrhovanou križovatkou.

Nájomná zmluva bude uzatvorená za podmienky, že počas výstavby obslužnej komunikácie ako

stavebného objektu SO 409-38-07 musí byt‘ zo strany nájomcu zabezpečená dopravná obslužnosf

priemyselnej zóny.

Nájomná zmluva bude slúžiť ako doklad na preukázanie „mého práva k pozemkom“ v zmysle

stavebného zákona smerujúci k vydaniu stavebného povolenia. Realizácia stavby: Modernizácia

železničnej trate Žilina — Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš — Poprad — Tatry (mimo)“ je vo

verejnom záujme v súlade $ platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš, na ktorú bob

mestom Liptovský Mikuláš pre navrhovateía - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava so sidlom

Klemensova 6, Bratislava vydané právoplatné územně rozhodnutie o umiestnenl stavby pod č.

ŮRASP 2008/05770- Ta 1 zo dňa 3112.2008.

Ide o nájom majetku mesta z důvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný

súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený nájom podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta

a internetovej stránke mesta.

Dövod hDdný osobitného zreteľa:

- prenechanim nehnuteľného majetku mesta do nájmu vybuduje investor v časti na pozemkoch vo

vlastnictve mesta a v časti na pozemkoch vo vlastníctve tretĺch osůb na vlastné náklady budůcu

pristupovú komunikáciu „Liptovský Hrádok — Liptovský Mikuláš, obslužná komunikácia Žst. Liptovský

Mikuláš — priemyselná zóna“, pričom komunikácia bude slúžiť pre budúci rozvoj daného územia,

- komunikáciou sa zabezpečí priame prepojenie priemyselnej zóny na ravom brehu Váhu v Liptovskom

Mikuláši s novou železničnou stanicou,

- ide o prepojenie, které bude náhradou za původne plánovaný diaFničný prevádzač do priemyselného

parku a novú diarničnú kňžovatku v katastri obce Závažná Poruba,

- ide o bezodpbatné nadobudnutie majetku — objektov budúcich vyvolaných investícií v rámci realizácie

stavby.,, Modernizácia železničnej trate Žilina — Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš — Poprad — Tatry

(mimo)“, od odovzdávajůceho Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme 2SR‘, So

sidlom Klemensova 8,81361 Bratislava, ičo: 31 364 501,

- Vládou Sbovenskej republiky bol schválený dlhodobý program rozvoja železničných ciest, kde bola

definovaná aj priorita modernizácie technickej infraštruktúry železničného koridoru, ktorého súčasťou je

vyššie citovaná stavba,

- ide o nájem pozemkov zo strany štátu, na ktorých bude umiestnená a vybudovaná stavba ve verejnom

záujme v zmysle zákona č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

v platnom zneni a v súlade s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš,

- ide o všestranný rozvoj územia a potrieb obyvateíov,

- na danú stavbu bole vydané mestom Liptovský Mikuláš právoplatné územné rozhodnutie o umiestneni

stavby pod č. ÚRaSP 2008/05770-Ta 1 ze dňa 31.12.2008.
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4.2 uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdani a pre vzatí objektov vyvolaných

investícií v kú. OkoliČné (lokalita Priemyselný park) — medzi budúcim odovzdávajúcim, Železnice

Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“, so sídlom Klemensova 8, Bratislava

813 61, IČO: 31 364 501 a budúcim preberajúcim, mestom Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031

42 Liptovský Mikuláš, ičo: oo 315 524, predmetom ktorej bude bezcdplatné nadobudnutie

majetku do vlastnictva mesta Liptovský Mikuláš — objektov budúcich vyvolaných investicii

v rámci realizácie stavby:,, Modernizácia železničnej trate Žilina — Košice, úsek trate Liptovský

Mikuláš— Poprad — Tatry (mimo)“, ato: prístupovej komunikácie, která bude realizovaná v rámci

stavebného objektu SO 409-38-07 „Liptovský Hrádok — Liptovský Mikuláš, obslužná komunikácia

Žst. Liptovský Mikuláš — priemyselná zóna“, od investora stavby Železnice Slovenskej republiky,

Bratislava v skrátenej forme ‘tSR.

Zmluva o odovzdani a prevzati objektov vyvolaných investicii, bez pozemkov, na ktorých je stavba

umiestnená, sa uzatvori najneskór do 120 dni odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného

rozhodnuUa uvedenej stavby. V Zmiuve o uzavreti budúcej zmiuvy o odevzdaní a prevzati objektov

vyvolaných investicii bude ďalej uvedené, že v prípade, že sa stavba dotkne pozemkov, které nie sú

ve vlastníctve budúceho preberajúceho, zaväzuje sa budúci odovzdávajúci tieto majetkovoprávne

usporiadať na vlastně náklady. V zmluve bude ďalej uvedené, že výstavbu objektov vyvolaných

investĺciĺ zabezpečí budúci cdovzdávajúci na vlastně náklady v zmysle 5 15 ods. 4 zákona Č.

513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zneni. Ide

o uzatvorenie zmluvy pod[a 5 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v platnom

zneni.

5. predaj prebytočného nehnutefného majetku spůsobom podlá 5 9a ods. 8 písm. b) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. Ú. Okoiičné — pozemkov parc. Č. KN-C 297/12

‚diel 1“ zastavané plochy a nádvoria o výmere 399 m2 aparc. Č. KN-C 297/13 ‚diel Z zastavané

plochy a nádvoria o výmere 204 ni2 podľa geometrického plánu č. 35164638-19/2016 /pozemky

spolu o výmere 603 m2!, nachádzajúcich sa na ul. Pálenická, v prospech družstva COOP Jednota

Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, so sidlom ul. 1. mája 54, Liptovský Mikuláš 031 25, IČO:

00168963, za kúpnu cenu 21 400 eur (t. j. 35,50 eur/m2). Účelom prevodu je majetkovoprávne

usporiadanie pozemku parc. č. KN-C 297/13 zastavaného stavbou: Obchodná bunka SO-SVS“

súp.Č. 422 vo vlastnictve nadobúdateía (LV Č. 274) vrátane pňrahlého pozemku parc. Č. KN-C

297/12, který svojim umiestnenim a využitím tvorí neoddeliteľný celok s predmetnou stavbou.

V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujůci si je vederný, že cez pozemek parc.č. KN-C 297/12 je

trasovaná inžinierska sieť podzemného elektrického NN vedenia vo vlastníctve SSE - Distribúcia,

as,, Žilina, na ktorú sa vzťahuje ochranné pásmo.

Všeobecná hodnota pozemkov parc. Č. KN-C 297/12 a KN-C 297/13 podľa znaleckého posudku č.

25/2017 ze dňa 30.01.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená

na 21 406,50 eur, 2aokrúhlene 21 400,00 eur, t.j. 35,50 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného

majetku mesta vedeného v úČtovnictve k 31.03.2017 predstavuje 7005,65 eur, Čoje 11,618 eur/m2.

Pozemky, které sú predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia s majetkem mesta
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Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne III., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku jev danej

zóne stanovená na 18 eur/m2 - 33 eur/m2. Uvedený prevod nepodlieha zverejneniu na úradnej tabuli

mesta, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlaČi.

6. uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve ne nehnutefnosti vk. ú. Liptovský Mikuláš,

spósobom podlá 9a ods. 8 písm. e) zákone č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom zneni ako

pripad hodný osobitného zreteľa, a to:

- stavbu: ‚Obytný dom súp. Č. 2209 postavenú na pozemku parc. č. KN-C 136/2 vrátane

pozemku parc. č. KN-C 136/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2 (LV Č. 4401),

- pozemok parc.č. KN-C 136/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2(LV Č. 4401),

- pozemok parc.Č. KN-C 136/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2 v spoluvlastnickom

podiele 77/128-in (LV Č. 3397),

- pozemok parc.Č. KN-C 136/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere iBm2 v spoluvlastn[ckom

podiele 2/3-iny (LV Č. 3477),

- pozemok parc.Č. KN-C 136/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere iBm2 (LV Č. 4401)

nehnutefnosti vo výlučnom vlastníctve a spoluvlastnictve mesta Liptovský Mikuláš, nachádzajúce sa

na Námesti Osloboditeľov /pozemky spolu o výmere 263 m2/

zamenit‘

za nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na Námestl Osloboditerov — časť pozemku parc.Č. KN-C 137/1

záhrady o výmere cca 70 m2 zapisaného v katastr! nehnuternosti na LV Č. 5758, v prospech

podielových spoluvlastníkov: 1. Dagmar Štamberskej, trvale bytom RaČianska 1529/93, 831 02

Bratislava (v podiele 1/3-ina); 2. Petra Steinera, trvale bytom Námestie Osloboditeľov 77/16, 031 01

Liptovský Mikuláš (v podiele 1/3-ina); 3. Romana Štamberského, trvale bytom RaČianska 1529/93,

831 02 Bratislava (v podiele 1/3-ina).

Uvedenou zámenou mesto nadobudne časť pozemku parc. Č. KN-C 137/1 záhrady o výmere cca 70

m2, v areáli záhrady Liptovskej galérie Petra Michala Bohůňa, určeného podľa platného územného

plánu mesta Liptovský Mikuláš na výstavbu obČianskej vybavenosti. Nehnuternosti vo vlastníctve

mesta, ktoré sú predmetom zámeny, sa nachádzajú v spoločnom dvore spolu s nehnuteľnosťami

podielových spoluvlastnĺkov. Zo strany podielových spoluvlastnikov tak dójde uvedenou zámenou

k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastnickych vzťahov k nehnuteľnostiam v uzavretom dvore, Čim

dójde k sceleniu nehnuteínosti v prospech podielových spoluvlastnikov. Prevodom pozemkov parc.

Č. KN-C 136/6 a 136/8, ktorých mesto je podielovým spoluvlastníkom sa realizuje zákonné

predkupné právo v zmysle 5140 ObČianskeho zákonnika.

Zmluvné strany sa v zmluve o uzatvoreni budúcej zámennej zmluvy dohodnú, že cena zamieňaných

nehnuteľností bude cena stanovená, znaleckými posudkami v Čase uzatvorenia riadnej zámennej

zmluvy ako všeobecná hodnota nehnuteľnosti. Zároveň sa podielovi spoluvlastníci v zmluve

o uzatvoreni budúcej zámennej zmluvy zaviažu k povinnosti previesť na mesto Liptovský Mikuláš

Časť parcely Č. KN-C 137/1 o výmere cca 78,56 m2 v ich podielovom spoluvlastnictve, pre účel

výstavby budúcej „pristupovej obslužnej komunikácie“ podra spracovanej projektovej dokumentácie,

za kúpnu cenu 1,- euro (lokalita zadných traktov východnej strany Námestia Osloboditeľov). Riadna
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zámenná zmluva bude uzatvorená po vybudovanĺ a presnom geodetickom zameranĺ stavby:

pristupová obslužná kornunikácia“ v danej lokalite, ktorej investororn bude mesto.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 31.03.2017 predstavuje

spolu sumu 4 743,72 eur, z toho stavba jev hodnote 378,72 eura pozemky v hodnote 4 365 eur, čo

je 16,60 eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom zámeny sa podľa platných Zásad hospodárenia

s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne I., pričom minimálna kúpna cena za 1 ni2

pozemku jev danej zóne stanovená na 66 €1m2 - 100 €r/m2. Ide o prevod majetku mesta z dóvodu

hodného osobitného zretefa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov,

pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zreteľa:

ide o zámenu nehnuternosti, na základe ktorej d6jde zo strany mesta k nadobudnutiu časti parcely č. KN-

C 137/1 v areáli záhrady Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa, ktorá je podľa platného územného

plánu mesta určená na výstavbu občianskej vybavenosti. Mesto je v sůčasnosti vlastnikom už váčšiny

pozemkov v záhrade galérie, pričom majetkovoprávne vysporiadanie pozernkov prebieha od roku 1990.

7. predaj prebytočného nehnutefného majetku spásobom podia 9a ods. 8 písm. b) zákona Č.

138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom zneni a zriadenie zmluvného predkupného práva vprospech

mesta, v k. ú. Liptovská Ondrašová, a to pozemkov:

- parc. č. KN-C 1165/4 vodné plochy o výmere 484 m2,

- parc. č. KN-C 1165/Svodné plochy o výmere 100 rn2,

- parc. č. KN-C 1165/99 zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2,

- parc. č. KN-C 1165/101 ostatné plochy o výrnere iBm2,

- parc. č. KN-C 1165/107 zastavané plochy a nádvoria O výrnere 33 rn2,

zapísaných v katastri nehnuteľnostl na LV č. 4401. Ďalej pozemkov:

- parc. Č. KNC 1165/117 vodné plochy o výmere 671 m2,

- parc. Č. KN-C 1165/118 vodné plochy o výmere 543 m

podľa geometrického plánu č. 35162431-153/2014, vytvorených z pozemku parc. Č. KN-C 1165/2,

zapísaného v katastri nehnuternosti na LV Č. 4401,

/pozemky spolu o výmere I 920 m2/, nachádzajúce sa v areáli Lodenice Ráztocká zátoka, v

prospech obČianskeho združenia Telovýchovnej jednoty FATRAN Liptovský Mikuláš, so sidlom

P.O.Box 77, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 14223163, za kúpnu cenu 16000 eur (tj. 8,33 eur/m2).

Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. Č. KN-C 1165/4 zastavaného

stavbou: „LODENICA JACHTINGU súp. Č. 694 a pozemku parc. Č. KN-C 116515 zastavaného

stavbou: „SOC.HYG.ZAR. a Čov“ súp. Č. 695 vo vlastn[ctve nadobůdatera (LV Č. 4912); ďalej

pozemku parc. Č. KN-C 1165/99 zastavaného stavbou: „Lodenice Jachtingu + Chatky‘, na ktorú bob

Mestom Liptovský Mikuláš vydané právoplatné kolaudaČné rozhodnutie pod Č. M5Ú/ÚRaSP

2014/02009, 2016/01594-05/HAV zo dňa 04.08.2016 pre stavebníka TJ Fatran Liptovský Mikuláš

a pozemku parc. Č. KN-C 1165/107 zastavaného stavbou: „Lodenice jachtingu dodatok Č. 1 —

rekreaČná chatka, na ktorú bob mestom Liptovský Mikuláš vydané právoplatné dodatočné stavebné

povolenie pod Č. ÚR a SP 2013/00393-03-Ta zo dňa 13.03.2013 pre stavebnfka TJ Fatran Liptovský
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Mikuláš a priíahlých pozemkov parc. č. KN-C 1165/101, 1165/117 a 1165/118, ktoré svojim

umiestnenĺm a využitím tvoria neoddeliteFný celok s predmetnými stavbami.

V kúpnej zmluve bude dohodnuté predkupné právo v prospech mesta Liptovský Mikuláš podra 5 603

ods. 2 Občianskeho zákonníka na celý predmet kúpy za rovnakú kúpnu cenu, za akú ho kupujúci

nadobudol tj. 66 600,00 eur, ato pre prípad akéhokoľvek prevodu na tretiu osobu. Predkupné právo

sa zriadi ako vecné právo a vznikne vkladom do katastra nehnuteľnosti, pričom pčjde o zriadenie

predkupného práva ako časovo neobmedzeného. V prípade zániku združenia akýmkoívek

spósobom a zakýchkol‘vek dóvodov je združenie povinné predmet zmluvy odpredať mestu za

rovnakú cenu, tj. 66600,00 eur.

Všeobecná hodnota pozemkov parc. č. KN-C 1165/4, 1165/5, 1165/99, 1165/101, 1165/107,

1165/117 a 1165/118 pre účely prevodu podra znaleckého posudku č. 66/2016 zo dňa 08.11.2016

vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Petrom Cabanom je stanovená na 66 643,20 eur, zaokrúhlene

66 600,00 eur, čo je 34,71 eur/m2. Všeobecná hodnota vonka/šich úprav pozemkov ako zhodnotenie

pozemkov zo strany nájomcu je stanovená podra znaleckého posudku č. 16/2017 zo dňa 10.02.2017

vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Danou Piatkovou na hodnotu 50 638,93 eur, zaokrúhlene

50600.00 eur.(Rozdiel je kúpna cena). Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného

v účtovnictve k 31.03.2017 predstavuje 1 81 6,77 eur. eur. Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa

podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v záne II.,

pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku jev danej zóne stanovená na 33 eur/m2- 66 eur/m2.

V lehote do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o povoleni vkladu kúpnej zmluvy do katastra

nehnuteľnosti pristůpi občianske združenie Telovýchovná jednota FATRAN Liptovský Mikuláš, ako

nájomca na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 06.08.1998 k uzatvoreniu „Dodatku č. 1“ Nájomnej

zmluvy zo dňa 06.08.1998 s mestom Liptovský Mikuláš ako prenajimateľom, pričom dodatkom sa

ponlži výmera prenajatých pozemkov o 1 920 m2, Čim dójde v predmete zmluvy aj k zmene

parcelných čísel u prenajatých pozemkov na základe geometrického plánu č. 351 62431-1 53/2014.

Predmet zmluvy (článok II.) tak bude v súlade s kúpnou zmluvou .„ Dodatkom Č. 1‘ sa zároveň upraví

článok VIII Nájomnej zmluvy tak, že původný text .‚Ná/omca /e povinný za/stiť yristup občanov

mesta Liptovský Mikuláš k pobrežiu vodného d/ela Liptovská Mara a/ V priestore areálu“ sa nahradí

textom: JVájomca zabezpečí pešl prístup Di-e vere/nost‘ k vodnei ploche všade tam kde to nebude

bránit‘ bezpečnosti osób a povahe činnosti TJ PA TRAN.“

V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemky parc. Č. KN-C 1165/117

a 1165/118 sú trasované inžinierske siete vodovodu a kanalizácie, na které sa vzťahujú ochranné

pásma a ktoré sú majetkom združenia. V kúpnej zmluve bude ďalej uvedeně, že kupujúci bene na

vedomie zriadenie vecného bremena uloženia inžinierskych sieti — elektrický zemný kábel NN a VN

na pozemku parc. Č. KN-C 1165/2, v rozsahu podra GP Č. 44552467-41/2012 (po prevode tejto

zmluvy dójde k zmene parcelného Čísla, a to v rozsahu na pozemku parc. Č. KN-C 1165/118),

v prospech společnosti Stredoslovenská energetika — Distribúcia, a.s. 50 sidlom Pri RajČianke

2927/8, Žilina, IČO: 36442151, zapísané v katastri nehnuteľností v Časti C — tarchy na LV Č. 4401

pne k. ú. Liptovská Ondrašová (Z 154/2014).

Uvedený prevod nepodlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta

a v regionálnej tlači.

14



8. na základe výsledku obchodnej verejnej sút‘aže, ktorej podmienky holi schválené v bode II.

uznesenlm M5Z Liptovský Mikuláš Č. 82/2014 Zo dňa 11.09.2014 a Článku IV bod 4.5 a Článku V

Zmluvy o budúcej kúpnej zmiuve a budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Č. 1045/2014/Práv.

uzavretej medzi mestem Liptovský Mikuláš a spoloČnosťou VITALIS spol. aro. dňa 12.11.2014

a) predaj prebytoČného nehnutefného majetku v k ú. Liptovský Mikuláš — stavby: „Sklad hutného

materiálu sůp. Č. 4519 postavenej na pozemku parc. Č. KN-C 336/22 vrátane pozemku parc. Č. KN-

C 336/22 zastavané plochy a nádvoria O výmere 170 rn2, zapĺsané v katastri nehnuternosti na LV Č.

4401, nachádzajúce sa na ul. Komenského, v prospech spoločnosti VITALIS spol. s.r.o, so

sidlom Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 40 100 eur, z toho cena stavby

je 32 798,50 eur a cena pozemku je 7 301,50 eur, čo je 42,95 eur/m2. Kupujúci 50 % z kúpnej ceny

zaplatil, ato sumu 3 500 eur dňa 25.09.2014 formou finanČnej zábezpeky a sumu 16 550 eur dňa

20.11.2014 po podpisanĺ Zrnluvy o budúcej kůpnej zmluve a budúcej zmluve ozriadenĺ vecného

bremena Č. 1045/2014/Práv. uzavretej dňa 12.11.2014 medzi mestom a spoloČnosťou VITALIS spol.

s.r.o. Liptovský Mikuláš. Zostatok kůpnej ceny v hodnote 20 050 eur uhradí kupujúci predávajúcemu

najneskár v lehote do 14 dní odo dňa podpisania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

b) zriadenie vecného bremena spoČĺvajůce v práve prechodu pešo a dopravnými prostriedkarni

cez pozemok parc. Č. KN-C 336/3 o výrnere 472 m2 zastavané plochy a nádvoria v kú. Liptovský

Mikuláš v celorn rozsahu v prospech kupujúceho - spoločnosti VITALIS spol. aro. Liptovský

Mikuláš. Vecné bremeno sa zriadi ako Časovo neobmedzené a bezodplatné (in rem) 5 podrnienkou,

že kupujúci ako oprávnený z vecného bremena vybuduje na vlastné náklady pristupovú cestu na

pozemku parc. č. KN-C 336/3 a v budúcnosti sa O túto cestu bude aj starať.

9. predaj prebytoČného nehnutel‘ného majetku spósobom podlä Qa ods. 8 písm. e) zákona Č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v piatnom znení ako prípad hodný osobitného zretel‘a, v k. ú.

Demänová — pozemok parc. Č. KN-C 2/62 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 29 rn2 podra

geometrického plánu Č. 119/2016-LM, nachádzajúci sa na Ul. Dlhá, Ľubomírovi Dzúrikovi

a manželke Tatiane Dzúrikovej do BSM, obaja trvale bytom Dernšnová 245, 031 01 Liptovský

Mikuláš, za kúpnu cenu 957 eur (t. J. 33 eur/rn2). ÚČelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie

pozemku parc. Č. KN-C 2/62, ktorý svojirn oplotenírn tvori kornpletný celok s pozemkami parc. č.

KN-C 2/33, KN-C 2/36 a stavbou: ‚Rodinný dom“ sůp. Č. 245 postavenou na pozemku KN-C 2/33

(LV Č. 127 a LV Č. 315) vo vlastnictve nadobúdateFov.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovnictve k 31.03.2017 predstavuje

1,45 eur, Čo je 0,050 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa platných Zásad

hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II., pričom minimálna kúpna

cena za 1 rn2 pozernku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 - 66 eur/m2. Ide o prevod rnajetku

mesta z dĎvodu hodného osobitného zreteía, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých

poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej

stránke mesta.
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Dóvod hodný osobitného zreteľa:

ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. Č. KN-C 2/62, ktorý tvori už viac ako 40 rokov svojlm

oplotenim kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 2/33, KN-C 2/36 a stavbou: „Rodinný dam súp. Č.

245 postavenou na parcele KN-C 2/33 vo vlastníctve žiadaterov. Predmetným prevodom sa zabezpeČĺ

súlad skutkového a právneho stavu. Ide o prevod vlastnictva, ktorý je účelný Jen pre konkrétneho

záujemcu, nakorko pozemok je, L Č. oplotený k rodinnému domu.

10. upiatnenie predkupného práva k nehnuternostiam nachádzajůcich sa v kú. Okoličné, vo vlastnictve

Mgr. Jerguša Raču, trvale bytom Smrečany 24, 032 05 a Ladislava Raču, trvale bytom Vrlikova

1884ĺ67, 031 01 Liptovský Mikuláš, nasledovne:

a)

- uplatnenie predkupného práva na spätné nadobudnutie nehnuternosti v k.ú. Okoličné, na

pozemky vytvorené Geometrickým plánom Č. 44026595-28/2016 za dňa 22.4.2016, zhotoveným

spoločnost‘ou GEODET-KA, s.r.o. ‚ ktoré sú zapisané v katestri nehnutel‘nosti na liste vlestnJctva Č.

1522 a na liste vlastnictva Č. 1523, a to na:

- parc. Č. KN-C 773/268 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2,

- parc. Č. KN-C 773/269 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2,

- parc. Č. KN-C 773/270 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2,

- parc. Č. KN-C 773/248 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2

za kúpnu cenu spolu vo výške 257,40 eur za výmeru 144 m2

a pozemky

- parc.č. KN-C 773/267 zastavané plochy a nádvoria O výmere 1271 m2,

- parc.č. KN-C 773/245 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1115 m2,

za kúpnu cenu spolu vo výške 0,03 eura, za výmeru 2386 m2

za cenu v celkovej výške 257,43 eur — od Mgr. Jerguša Baču, trvale bytom Smrečany 24, 032 05

a Ladislava Raču, trvale bytom Vrlikova 1884/67, 031 01 Liptovský Mikuláš.

- uplatnenie predkupného práva na nehnutel‘nosti, ktoré nie sú zapisané v katastri

nehnuteľností na Č. LV 1522 e Č. LV 1523 v k. ů. OkoUČné, U. drobné stavby (striedačka — domáci

a hostia, Časomiera, trestná lavica, časomerač), vonkajšie úpravy (vonkajšia kanalizácia, prípojka

elektriky Časomerač-Časomiera), inó stavby (mantinel, ochranná sieť) spolu v hodnote 23 300 eur

podfa znaleckého posudku č. 334/2016 znalca EXPERTA, s.r.o., hokejové ihrisko v hodnote

39396,06 eur podľa znaleckého posudku č. 116/2016 znalca Ing. Miroslava Todáka, stavba-tribúna,

ktorá bala fakturovaná faktúrou Č. 355 2004 v hodnote 8 196,57 eur, spolu za cenu 71150,06 eur

— Od Mgr. Jerguša Raču, trvale bytom SmreČany 24, 032 05 a Ladislava Raču, trvale bytom

Vrlikova 1884/67, 031 01 Liptovský Mikuláš.
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11. a) podia 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci vpiatnom zneni späsob

prevodu vlastníctva nehnutefnosti vk. ú. Liptovský Mikuláš — pozemku parc. č. KN-C 3363/49

trvalé trávne porasty o výmere 2373 m2 — obchodnou verejnou súťažou (ďalej len “OVS“),

b) podlä 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vpiatnom zneni podrnienky

obchodnej verejnej sút‘aže /ďalej len „OVS“! na prevod nehnutefnosti vk. ú. Liptovský Mikuláš —

pozemku parc. č, KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty O výrnere 2373 rn2, nasledovne:

Osobitne schvaľované podmienky

schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesenim Č /2017 zo dňa

13.04.2017.

Predmet Ovs

1. Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie

kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže nachádzajúci sa na ul. Nábrežie J. Kráľa, a to

nehnutel‘nosti:

pozemku parc. č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty o výmere 2373 rn2,

nachádzajúceho sa v k. Ú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš,

zapísanom na LV Č. 4401 v katastri nehnuternosti vedenom Okresným ůradom Liptovský Mikuláš,

katastrálnym odborom.

2. Funkčně a dominantné využitie predmetu súťaže:

2.1 Severná Časť pozemku p. Č. KN-C 3363/49 (podľa grafickej prilohy Č. 4) sa nachádza podía

platného úzernného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesenim mestského

zastupiteľstva Liptovský Mikuláš 6.115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná Časť bola vyhlásená

všeobecne záväzným nariadenĺm mesta Liptovský Mikuláš č.712010NZN dňa 16,12.2010

s úČinnosťou dňom 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov v urbanistickom bloku „zmiešané územie

s prevahou občianskej vybavenosti “. Max. výška zástavby v predmetnom bloku je 5 nadzemných

podlaž[ a index zastavanej plochy je max.40 %.

Prevládaiúcim funkČnýrn využitím je forrnujúce typický verejný charakter prostredia s koncentráciou

zariadenl obČianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady

pre uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateľov i návŠtevnĺkov mesta. Najm: administrativa,

zariadenia obchodu celornestského i regionálneho významu, služieb, kultúry, zábavy, zariadenia

verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia školstva, zdravotnictva, soc.

starostlivosti, zariadenia zábavy,...

Pripustné ie funkČné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi

prevládajůci charakter a kvalitu prostredia. Najmä: bytové domy s polyfunkČnýrn parterom,

zariadenia výrobných služíeb a drobnej výroby bez neprimeraných negativnych dopadov na okolie,

zariadenia pre šport a rekreáciu, služobné byty v objektoch obČianskej vybavenosti, obslužné

komunikácie, zariadenia verejnej dopravy bez neprimeraných negativnych dopadov na okolie, plochy

a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne zaČlenené do okolitej zástavby, špecifické

zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heliportu- podmienené preveren[rn podrobnejšou
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dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohradňovať nielen územnotechnické

predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre

obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, plochy upravenej zelena, ČSPH ako súčasť objektov

a areálov občianskej vybavenosti,

Nepripustné je funkčné vvužitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi

na okolie (hluk, prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti

využitia priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti.

Najmá: rodinné a bytové domy (mimo objektov v existujúcej zástavbe) narúšajúce charakter okolitej

zástavby, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebníctva, sklady s vysokými

nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej

infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva Izberné dvory, zberne druhotných surovĺn/,

zariadenia energetiky lokálneho významu bez negativnych dopadov na okolité prostredie

/fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,..J, zariadenia nadradených

systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva /cintoríny, urnové háje, krematóriá/, samostatne

stojace ČSPH,...

2.2 Ostatná časť rozemku p. Č. KN-C 3363149 sa nachádza v urbanistickom bloku „ zmiešané

územie s prevahou zariadeni pre šport a rekreáciu“. Max. výška zástavby v tomto bloku sú 4

nadzemné podlažia a index zastavanej plochy je max.35 %.

Prevládajúcim funkčným využitĺm tohto bloku je formujúce typický charakter prostredia s nižšou

intenzitou využitia ůzemia a 5 koncentráciu krytých i otvorených zariadení pre Šport a rekreáciu

celomestského i regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály

potrieb obyvaterov i návštevnĺkov mesta. Najmä: zariadenia pre šport a rekreáciu, zariadenia

verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia obchodu a služieb — dominantne

integrované do športovo-rekreačných komplexov, zariadenia pre kultúru a zábavu,...

Pripustně je funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi

prevládajúci charakter a kvalitu prostredia. Najmä: administratíva, zariadenia školstva, zdravotnictva,

soc. starostlivosti, zariadenia individuálnej rekreácie, obslužné komunikácie, plochy a objekty

statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, špecifické zariadenia

dopravy lokálneho významu okrem heliportu- podmienené preverenim podrobnejšou dokumentáciou

a environmentálnou Štúdiou, ktorá bude zohradňovať nielen územnotechnické predpoklady, ale aj

prevádzkové obmedzenia zariadenia technickej infraštruktůry slúžiace pre obsluhu územia okrem

bioplynovej stanice, plochy upravenej zelene,

NeprÍpustné je funkčné vvužitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi

na okolie (hluk, prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti

využitia priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení Špodu a rekreácie. Najmä: rodinné domy,

bytové domy, zariadenia OV regionálneho významu s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu a

negatívnym vplyvom na kvalitu prostredia /verkoobchodné zariadenia, hypermarkety (bigbox)/,

zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebn[ctva, sklady s vysokými nárokmi na

dopravnů obsluhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, ČSPH,

zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovin!, zariadenia

energetiky lokálneho významu bez negativnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická
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elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,..J, zariadenia nadradených systémov

energetiky, zariadenia pohrebníctva /cintoriny, urnové háje, krematóriá/,...

Potrebný počet parkovacích stání podía platných STN je nutné zabezpečíť na vlastnom pozemku.

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 140 956

eur, (slovom: stoštyridsaťtisĺcdeváťstopät‘desiatšesť eur), t. j. 59,40 eur/m2.

Kúpnu cenu zniženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok obchodných

verejných súťaží uhradí viťaz súťaže najneskór do 14 dni od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Cena predmetnej nehnuteFnosti na základe znaleckého posudku č. 246/2016 zo dňa 25.10.2016

vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Todákom ako všeobecná hodnota majetku podra vyhlášky

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty

majetku predstavuje sumu 53 200 eur, t. j. 22,41 eur/m2. Cena za predmet súťaže je určená na

základe znaleckého posudku a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš.

4. Výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny, t. j. 28 191 eur,

(slovom: dvadsaťosemtis[cstodeväťdesiatjeden eur), ktorá musí byť zložená na bankový účet vedený

v Prima banke Slovensko, as., č. Ú.: SK 61 5600 0000 0016 0044 8065 WC: KOMASK2X najneskór

tri pracovně dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov.

Žiadny z navrhovateFov nemá nárok na výplatu úrokov z peňažných prostriedkov zložených na účte

mesta tvoriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky, resp. úhrady kúpnej ceny so započítanim

finančnej zábezpeky.

5. Účastnicky poplatok vo výške 30 eur je možné uhradiť do pokladne MsÚ alebo na bankový

účet vedený v Prima banke Slovensko, a.s., IBAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002 WC:

KOMASK2X.

6. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené Uzneseniami

Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012, 6. 137/2012 zo dňa

13.12.2012, č. 59/2013 zo dňa 27.06.2013, č. 102/2014 zo dňa 23.10.2014. Č. 120/2016 zo dňa

15.12.2016 ač /2017 zo dňa 13.04.2017. ‘

II.

Časový plán súťaže

1. Vyhlásenie súťaže: 25.04.2017

2. Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalšich podkladov, ktoré sa

nachádzajú na Mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách č. dveri 204, II.

poschodie, kontaktná osoba: JUDr. Lakotová, tel.6.: 044/5565241, e-mail: s.lakotovamikulas.sk.

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 25.05. 2017 do 14.00 hod.

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia sút‘ažných návrhov je 02.06.20170 13.00 hod.

5. Viťaz súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 90 dni odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou.

V pripade, že do 10 kalendárnych dni od vyzvania na uzavretie kúpnej zmluvy víťaz súťaže

neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.

III.

Kritérium hodnotenia návrhov
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1. Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za

nehnuteľnosti predložená navrhovateľom.

2. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržani všetkých

podmienok súťaže. V pripade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.

3. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnĺctve k 31 .03.2017

predstavuje 178,23 eur, čo je 0,075 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom Ovs sa podľa platných

Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II., pričom minimálna

kúpna cena za 1 m2 pozemku jev danej zóne stanovená na 33 eur/m2 -66 eur/m2.

IV.

Osobitné dojednania

V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemok parc. č. KN-C 3363/49

prechádzajú verejné vodovody DN 800 a DN 1000 s ochranným pásmom 2,5 m od potrubia na obe

strany a vodovodná pripojka s vodomernou šachtou pre tenisovú halu.

12. a) podra 5 9 ods. 2 písm. a) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vp/atnom zneni spósob

prevodu vlastnictva nehnuterností v/c ú. Liptovský Mikuláš ako prebytoČného majetku mesta —

stavby „Školský objekt“ sůp. Č. 1225 postavený na pozemku parc.Č. KN-C 1726/6 a pozemku parc. č.

KN — C 1726/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 470 m2 — obchodnou verejnou sút‘ažou.

b) podlá 5 9 ods. 2 písm. b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky

obchodnej verejnej sút‘aže na prevod nehnutefnosti vk. ú. Liptovský Mikuláš — stavby „Školský

objekť‘ súp. Č. 1225 postavený na pozemku parc.č. KN-C 1726/6 a pozemku parc. č. KN — C 1726/6

zastavané plochy a nádvoria o výmere 470 m2, nasledovne:

Osobitne schvaľované podmienky

schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesenĺm Č /2017 zo dňa

13.04.2017.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu

súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to:

a) stavba „Školský objekt“ súp. Č. 1225 postavený na pozemku parc. č. KN-C 1726/6;

b) pozernok parc. Č. KN-C 172616 zastavané plochy a nádvoria O výrnere 470 rn2,

nachádzajúce sa v kat. úz. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš,

vedené Okresným úradom, katastrálnym odborom na liste vlastnĺctva Č. 4401.

Školský objekt súp. Č. 1225 postavený na pozemku parc.č. KN-C 1726/6 sa nachádza na ulici kpt.

Nálepku v meste Liptovský Mikuláš, východne Od centra mesta, v bývalom areáli vojenského

výskumného útvaru MO SR. Areál je ohraničený ulicou kpt. Nálepku z východnej strany, ulicou Čsl.

brigády zjužnej strany, ulicou Zápotockého zo západnej strany a železnicou zo severnej strany.
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Pristup k areálu je z týchto priľahlých komunikáci[. Prístup k samotnej budove je z vnútroareálových

miestnych komunikácii. V bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú všetky inžinierske siete.

Vzdialenosť od centra mesta je cca 5 min. jazdy autom. V okolí je kompletná občianska vybavenosť.

Ide o budovu nepodpivničenú sjedným nadzemným podlažím, ktorá sav sůčasnosti nevyužíva. Po

stavebných úpravách je možné ju využlvať na školské1 administrativne, skladové účely alebo pre

služby. Pozemok okolo stavby nie je vo vlastnictve predávajúceho. Pristup k objektu si budúci

vlastník bude riešiť sám.

2. Funkčně a dominantně využitie predmetu súťaže:

je stanovené schválenými regulatívami výstavby v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta

Liptovský Mikuláš 6.7I2O1ONZN zo dňa 1612.2010 - závŠzná časť Územného plánu mesta

Liptovský Mikuláš.

Školský objekt sa nachádza v zmysle platného Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol

schválený Uznesenlm Mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš 6.115/2010 dňa 16.12.2010

a jeho závázná Časť bola vyhlásená Všeobecne závazným nariadenim mesta Liptovský Mikuláš

č.7i2Q1ONZN dňa 16.12.2010 s ůčinnosťou dňom 1.1.2011 v urbanistickom bloku zmiešané

územie s prevahou občianskej vybaveností “, kde je možná výstavba v zmysle defnície daného

bloku. Maximálna výška zástavby sú 4 nadzemné podlažia a maximálna zastavanosť pozemku je

40%.

Funkčně využitie:

Previádajúce funkčně využitie je formujúce typický verejný charakter prostredia 5 koncentráciou

zariadeni občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady

pre uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateíov i návštevnikov mesta. Najmä: administrativa,

zariadenia obchodu celomestského i regionálneho významu, služieb, kultúry, zábavy, zariadenia

verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia školstva, zdravotnictva, soc.

starostlivosti a zariadenia zábavy.

Pripustně funkčné využitie je nenarúšajúce svojimi priestorovýmľ a prevádzkovými nárokmi

prevládajúci charakter a kvalitu prostredia. Najmä: bytové domy s polyfunkčným paderom,

zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby bez neprimeraných negativnych dopadov na okolie,

zariadenia pre šport a rekreáciu. služobné byty v objektoch občianskej vybavenosti, areály obrany

štátu, obslužné komunikácie, zariadenia verejnej dopravy bez neprimeraných negativnych dopadov

na okolie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej

zástavby, zariadenia technickej infraštruktúry slůžiace pre obsluhu územia, plochy upravenej zelene

a ČSPH ako sůčasť objektov a areálov občianskej vybavenosti.

Nepripustné funkčně využitie je také ‚ ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo

vplyvmi na okolie (hluk, prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje

možnosti využitia priľahlých pozemkov pre Iokalizáciu zariadenl občianskej vybavenosti. Najmä:

zariadenia priemyselnej a poínohospodárskej výroby, stavebnictva, sklady s vysokými nárokmi na

dopravnú obsluhu, rodinné a bytové domy narúšajúce charakter okolitej zástavby, zariadenia

nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva

(zberné dvory, zberne druhotných surovin), zariadenia energetiky lokálneho významu bez
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negatívnych dopadov na okolité prostredie (fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus,.),

zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebnĺctva a samostatne stojace ČSPH.

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 63 600,00

eur (slovom: šesťdesiattritisícšesťsto eur), čoje cena podía znaleckého posudku,

Kúpnu cenu v zmysle Všeobecných podmienok obchodných verejných súťažl uhradí víťaz súťaže

najneskór do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4. Cena predmetných nehnuteľností na základe znaleckého posudku č. 144/2012 zo dňa

18.10.2012 vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Todákom ako všeobecná hodnota majetku

podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. Z. o stanovení

všeobecnej hodnoty majetku predstavuje sumu 63 600 eur, z toho stavba predstavuje sumu

46702,21 eura pozemok predstavuje sumu 16854,20 eur, t. j. 35,86 eur/m2. Cena za celý predmet

súťaže je určená na základe znaleckého posudku a Zásad hospodárenia s majetkom mesta

Liptovský Mikuláš v platnom znení.

5. Výška finančnej zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok obchodných verejných súťaži

predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny, t. j. 12720,00 eur, (slovom:

dvanást‘tisicsedemstodvadsať eur). Zábezpeka musí byť zložená na bankový účet vedený v Prima

banke Slovensko, a.s., č. účtu 1600448065/5600, IBAN SKB9 5600 0000 0016 0044 3002 BIC:

KOMASK2X vedený v Prima banke Slovensko, as., najneskór tri pracovné dni pred uplynutím lehoty

na podávanie návrhov. Žiadny z navrhovateíov nemá nárok na výplatu úrokov z peňažných

prostriedkov zložených na účte mesta tvoriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky, resp.

úhrady kúpnej ceny so započítaním finančnej zábezpeky.

6. Účastnícky poplatok vo výške 30 eur je možné uhradiť do pokladne MsÚ alebo na bankový

účet vedený v Prima banke Slovensko, a.s., BAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC:

KOMASK2X. Účastnícky poplatok sa nevracia.

7. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené uzneseniami

mestského Zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012, : 137/2012 zo dňa

13.12.2012, č. 59/2013 ZO dňa 27.06.2013 ač. 102/2014 zo dňa 23.10.2014 ač /2017 zo dňa

13.04.2017.

II.
Časový plán sůťaže

1. Vyhláseniesúťaže: 25.04.2017

2. Obhliadku nehnuteľnosti je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch s p. Zaťkovičom

v čase Od 08.00 hod. do 15.00 hod., na tel. čĺsle 0908 961 800. Záujemca má možnosť nahliadnuť

do znaleckého posudku a ďalšĺch podkladov, ktoré sa nachádzajú na Mestskom úrade mesta

Liptovský Mikuláš, v úradných hodinách na právnom odbore, kontaktná osoba: JUDr. Soňa

Lakotová, č, dv. 204, tel. č. 044/5565 241, email: s.lakotovamikulas.sk.

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 25.05.2017 do 14.00 hod.

4. Termín otvárania obáloka vyhodnotenia súťažných návrhov: 01.06.2017013.00 hod.
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5. Uzavretie kúpnej zmluvy najneskór do 90 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou. V pripade,

že do 10 kalendárnych dni od vyzvania na uzavretie zmluvy viťaz sůt‘aže neuzatvori tůto zmluvu

v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.

lil.
Kritérium hodnotenia návrhov

1. Kritériom pre hodnotenie predložených sůťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena.

2. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou pri dodržení.

všetkých podmienok súťaže. V pripade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorši termín podania

návrhu.

3. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve mesta k 31 .03.2017

predstavuje spolu 20 892,49 eur, z toho hodnota stavby predstavuje 13 091,92 eur a hodnota

pozemku predstavuje 7 800,57 eur, čo je 16,597 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom Ovs sa

podía platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II.,

pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 — 66

eur/m2.

IV.
Osobitné dojednania

výnos z predaja nehnuteľnosti uvedených v bodel. bude použitý na plnenie úloh verejného záujmu.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:
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Důvodová správa

Kbodu 1.:

Spoločnosť SMITH, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 259 832 je výlučným

vlastnikom nebytových priestorov č. 1-114 a č. 8-122 nachádzajúcich sa na prizemi objektu: „Polyfunkčný

objekt“ sůp. Č. 1871, postavený na pozemku parc.č. KN-C 1715/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš, zapísaných

v katastri nehnuternosti na LV Č. 7874.

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastnlkom susednej nehnutelnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovský

Mikuláš (ul. Čsl. brigády), ato novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 171 5/36 zastavané plochy a nádvoria

o výmere 138 m2 podra geometrického plánu č. 120/2016-LM, vytvoreného z pozemku parc. Č. KN-C 171 5/1

zapĺsaný v katastri nehnuteínosti na LV Č. 4401 v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1.

Spoločnosť SMITH, s.ro., požiadala mesto oodkúpenie pozemku parc. Č. KN-C 1715/36, za účelom

vybudovanie oddychovej zóny na predmetnom pozemku, pre návštevníkov prevádzky reštaurácie

nachádzajúcej sav nebytových priestorov Č. 1-114 ač. 8-122 polyfunkčného objektu.

Pozemok parc.Č. KN-C 1715/36 má pra svoiu výmaru obmedzené samostatné využit/e. nachádza sa

v ochrannom pásma vare/nei komunikácie a tesnei blízkosti plánovanei autobusovei zastávky. Znalec na

základe týchto skutočností v znaleckom posudku uplatnil zrážku pri stanovení všeobecne! hodnoty pozemku.

Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš nachádza

v urbanistickom bloku: „zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti“.

Tunajšie oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácii a verejných priestranstiev podía vyjadrenia zo dňa

02.06.2016 odporučilo pozemok parc. Č. KN-C 1715/36 odpredať s ponechanim priestoru pre umiestnenie

autobusovej zastávky. Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiterstva v Liptovskom Mikuláši

posúdila žiadosť dňa 28,09.2016 stým, že nemá námietky kodpredaju časti pozemku parc. č. KN-C 1715/1

s podmienkou ponechania pásu pre umiestnenie autobusového pristrešku. Na základe tejto podmienky je

vyhotovený aj geometrický plán na oddelenie pozemku parc. Č. KN-C 1715/36.

Prevod vlastnictva nehnuteFného majetku mesta navrhujeme vykonať podľa 5 Os ods. 8 písm. e) zákona Č.

138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni ako pripad hodný osobitného zreteía, pričom osobitný zreteí je

zdóvodnený v schvaľovacej časti tohto návrhu.

K bodu 2.:

Na základe vzájomných rokovaní zástupcov Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) ŽSK a mesta

Liptovský Mikuláš (ďalej len „mesto“) bola dohodnutá zámena nehnuteľnosti podľa všeobecných hodnót

určených znaleckými posudkami, za účelom usporiadania vlastníckych vzt‘ahov k nehnuteínostiam.

Navrhovanou zámenou sa usporiadajú vlastnícke vzťahy k pozemkom (vo vlastnictve mesta), ktoré sú

zastavané stavbami vo vlastníctve ŽSK a mesto nadobudne stavbu s pozemkom vrátane priľahlého pozemku,

a to bývalý objekt psychiatrie, ktorý plánuje využiť na zabezpečenie sociálnych služieb. V sůvislosti s

usporiadanim vlastnickych vzťahov k nehnuternostiam, je potrebné riešiť aj zriadenie vecných bremien.

Uznesenim Č. 10/23 zastupitelstvo ŽSK dňa 06.03.2ol7schválilo trvalů prebytočnosť majetku a spósob prevodu

z dóvodu hodného osobitného zretera formou zámeny nehnuternosti a zároveň schválilo zriadenie

bezodplatných vecných bremien tak, ako je to špecifikované v schvarovacej časti tohto návrhu v bode 2.
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Zámenná zmluva je navrhnutá bez finančného vyrovnania rozdielu ocenených nehnuteľností t.j. 12 140,62 eur,

ktorú by mal podľa znaleckých posudkov ŽSK uhradiť mestu. Dövod je nasledovný:

• ŽSK ako budúci predávajúci odpredáva mestu ako budúcemu kupujúcemu na základe Zmluvy

o budúcej kúpnej zmluve Č. 851/2016/Práv. časť pozemkov parc. č. KN-C 230 a 231/1 v kú. Liptovský

Mikuláš - za kúpnu cenu 1,00 euro, v rámci stavby: „Realizácia nových stavieb — miestna komunikácia

ul. Pišůtova, Dom služieb. Mesto na predmetných pozemkoch plánuje vybudovať novů miestnu

komunikáciu pri bývalom objekte Domu služieb.

• 28K ako budúci povinný z vecného bremena poskytol pozemky parc. č. KN-C 230 a 231/1 vo svojom

výluČnom vlastnictve mestu ako budúcemu oprávnenému z vecného bremena na vybudovanie

verejného osvetlenia v rámci plánovanej stavby: „ Pešia zóna Lokalita sever —4. časť Námestie mieru,

na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 206/2017/Práv. Ide o zriadenie

bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena práva uloženia elektrických prípojok pre

stípy verejného osvetlenia.

Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporučila dňa

17.08.2016 z hľadiska územnoplánovacieho predmetnú zámenu.

Spósob prevodu navrhujeme vykonať podľa 5 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci

v platnom zneni ako pripad hodný osobitného zreteľa formou zámeny nehnuternosti a zriadenie vecných

bremien podľa 5 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obci v platnom zneni.

K bodu 3.:

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vk.ú. Liptovský Mikuláš, na ul. 1. mája, ato

nebytového priestoru č. 1-8, nachádzajúceho sa v bytovom dome — 84 BJ, sůp. Č. 1945, postaveného na

pozemku parc. č. KN-C 654/52, na prizemi, o celkovej výmere 528,85 m2 v celosti, k nemu prislúchajúci

spoluvlastnicky podiel na spoločných Častiach a zariadeniach domu vo veíkosU 52885/746500-in

a spoluvlastnicky podiel na pozemku parc. č. KN-C 854/52 zastavané plochy a nádvoria O výmere 2562 m2 vo

‘eíkosti 52865/746500-tín.

Spoločnosť LIMA car, s.r.o., so sídlom Podháj 41, 974 05 Banská Bystrica, ako nájomca predmetného

nebytového priestoru na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov Č. 949/2016/BaNP zo dňa 13.10.2017,

uzatvorenej medzi mestom Liptovský Mikuláš ako prenajimaterom a spoloČnosťou LIMA car, s.r.o. ako

nájomcom, prejavil záujem o odkúpenie tohto priestoru. Ide o nebytový priestor uživaný za ůčelom — predaj

nových motorových vozidiel bez technickej prevádzky, za nájomné vo výške 1107,85 eur/mesiac ÷ služby

spojené s užívanĺm nebytových priestorov (eI. energia, teplo na TÚV, ÚK, voda ...) vo výške 642 eur/mesiac, 60

je spolu 1749,65 eur/mesiac.

V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastnictve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, podľa 516, ods.

3 má nájomca nebytového priestoru právo na prednostný prevod nebytového do svojho vlastnictva. Dňa

09.01.2017 bola mestu Liptovský Mikuláš doručená od spoloČnosti LIMA car, s.r.o. žiadosť o odkúpenie

nebytového priestoru Č. 1- 8, v ktorom má uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu.

Prevod vlastnictva nehnuteFného majetku mesta navrhujeme vykonať podra 5 9a ods. 8 písm. a) zákona Č.

138/1 991 Zb. o majetku obcí v platnom zneni.
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K bodat:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava vskrátenej forme „ŽSR‘, Klemensova 8, Bratislava 813 61, IČO:

31 364501, vzastúpení spoločnosti REMING CONSULT as., Trnavská cesta 27, Bratislava 831 04, Ičo:

35 729 023, v súvislosti s modernizáciou železničnej trate požiadali mesto Liptovský Mikuláš o uzatvorenie

nájomnej zmluvy na pozemky parc.č. KN-C 1327/83 parc.č. KN-C 1327/106, parc.č. KN-C 1327/80, parc.č. KN-

C 1327/110, parc.č. KN-C 738/15 parc.č. KN-C 1327/16 parc.č. KN-C 1327/112 parc.č. KN-C 1327/113 vo

vlastnictve mesta v kú. Okoličné a o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve O odovzdaní a prevzati objektov

vyvolaných investicii.

Účelom nájmu je vybudovanie budúcej pristupovej komunikácie na predmetných pozemkoch zo strany

investora, ktorá bude sůvisieť s vybudovaním budúceho stavebného objektu SO 409-38-07, a to: pristupovej

komunikácie „Liptovský Hrádok — Liptovský Mikuláš, obslužná komunikácia žst. Liptovský Mikuláš —

priemyselná zóna“, realizovaný v rámci stavby:,, Modernizácia železničnej trate Žilina — Košice, úsek trate

Liptovský Mikuláš — Poprad — Tatry (mimo)“, ako verejnoprospešnej stavby a bezodplatné nadobudnutie

majetku — objektov budúcich vyvolaných investicii bez pozemkov v rámci hore uvedenej stavby, na základe

Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdani a prevzati objektov vyvolaných investicii. Výstavbu objektov

vyvolaných investicii a majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zabezpečia Železnice Slovenskej republiky,

Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ na vlastné náklady.

Na predmetnú stavbu bob mestom Liptovský Mikuláš vydané právoplatné územné rozhodnutie o umiestneni

stavby ÚRaSP 2008/05770- Ta 1 zo dňa 31.12.2008. Splnomocnená spoločnosť zabezpečuje všetky úkony

súvisiace s inžinierskou a projekčnou činnosťou smerujúcou k vydaniu stavebného povolenia, s čím súvisi aj

prenechanie predmetných pozemkov do nájmu v rámci tejto investičnej akcie.

Tunajšie oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev podra vyjadrenia zo dňa

07.07.2016 súhlasi s nájmom predmetných pozemkovza podmienky, že počas výstavby musí byť zabezpečená

dopravná obslužnosť priemyselnej Zóny.

Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteístva v Liptovskom Mikuláši posúdila predmetnú

žiadosť dňa 28.9.2016 a dňa 11.01 .2017 stým, že odporučila rešpektdvať platný územný plán mesta Liptovský

Mikuláš a stanovisko oddelenia cestnej dopravy, pozemných komunikácii a verejných priestranstiev, t. j.
potrebné je zabezpečiť dopravnú obslužnosť priemyselnej zóny počas výstavby komunikácie.

V zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš móže byť sadzba cien pri

prenájmoch majetku mesta znižená aj na cenu symbolickú z dóvodu osobitného zreteľa na základe uznesenia

mestského zastupiteľstva (článok 6 písm. A., bod 3.).

Predmetný nájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta je možné realizovať pod[a 9a ods. 9 písm. c) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení ako pripad hodný osobitného zreteía, pričom osobitný zreteľ je

zdóvodnený v schvaľovacej časti tohto návrhu.

K bodu 5.:

Družstvo COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, so sldlom ul. 1. mája 54, Liptovský Mikuláš

031 25, ičo: 00 168 963 /ďalej ako družstvo COOP Jednota“/, je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti

nachádzajúcej sa v kú. Okoličné, ato stavby: „Obchodná bunka SO-SVS“ súp. č. 422 postavenej na pozemku

parc. č. KN-C 297, zapísanej v katastri nehnuteíností na LV č. 274 (bez pozemku). Nakorko pozemok pod

stavbou je majetkovoprávne nevysporiadaný, družstvo COOP Jednota si dalo vypracovať geometrický plán č.
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35164638-19/2016 na určenie vlastníckych práv k pozemkom. Predmetným zameraním sa preukázalo, že časť

stavby súp. Č. 422 vrátane prirahlej plochy sa nachádza na pčvodnej parcele č. KN-E 139, zapisanej v katastri

nehnuteľnosti na LV Č. 2041 v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/l. Zameranim tak vznikli

novovytvorené parcely č. KN-C 297/13 (pod stavbou) ač. KN-C 297/12 (priľahlá plocha) identické s parcelou č.

KN-E 139.

Družstvo COOP Jednota požiadalo mesto Liptovský Mikuláš o odkúpenie novovytvorených pozemkov parc. Č.

KN-C 297/13 a KN-C 297/12, za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastnickych vzťahov k pozemkom,

na ktorých je vybudovaná stavba vo vlastn[ctve žiadatera, vrátane priľahlej plochy. Priľahlá plocha k stavbe ako

k obchodnej prevádzke je určená na parkovacie miesta, t. Č. je spevnená.

Mesto si v danej lokalite ponecháva pozemok parc. č. KN-C 297/11, za účelom vytvorenia parkovacích stání,

ktoré budú vybudované aj na časti pozemku parc. Č. KN-C 728/2 a ostanú verejné, podľa spracovaného návrhu

dopravného riešenia — ako priloha Č. 5 c).

Komisia dopravy a verejného poriadku dňa 27.10.2016 odporučila pozemky parc.č. KN-C 297/12 a KN-C

297/13 odpredať podía spracovaného návrhu dopravného riešenia (prlloha č. Sc)), na základe ktorého je

vyhotovený aj geometrický plán k prevodu.

Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu, sú podra platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš

stavebnými pozemkami urbanistického bloku: „obytné územie 5 prevahou rodinných domov“. Komisia

územného rozvoja a výstavby mestského zastupiterstva v Liptovskom Mikuláši posúdila predmetnú žiadosť dňa

23.11.2016 a odporučila pozemky odpredať tak, ako je to navrhnuté vschvaľovacej Časti tohto návrhu podra

grafickej prílohy s prihliadnutím na návrh dopravného riešenia.

Prevod vlastnictva nehnuteFného majetku navrhujeme vykonať podra 9a ods. 8 psím. b) zákona č. 138/1 991

Zb. o majetku obci v platnom zneni.

Kbodu 6.:

Pán Roman Štamberský, trvale bytom Račianska 1529/93, 831 02 Bratislava v zastúpeni pani Dagmar

Štamberskej, trvale bytom Račianska 1529/93, 831 02 Bratislava a pána Petra Steinera, trvale bytom Námestie

Osloboditeľov 77/16, 031 01 Liptovský Mikuláš požiadal mesto Liptovský Mikuláš o zámenu nehnuteínostl

v k.ú. Liptovský Mikuláš, na základe ktorej požaduje nadobudnúť pozemky vo vlastnictve resp. spoluvlastnictve

mesta, ato parcely č. KN-C 136/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2(LV č. 4401), KN-C 136/3

zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2 (LV č. 4401), KN-C 136/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere

18 m (LV č. 4401), KN-C 136/6 zastavané plochy a nádvoria O výmere 176 m2 v podiele 77/128 (LV Č. 3397),

KN-C 136/S zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 2/3 (LV Č. 3477) - spolu pozemky vo

vlastnictve, resp. spoluvlastnictve mesta o výmere 263 m2 a stavbu vo vlastníctve mesta „Obytný dom“ súp. č.

2209 postavený na parcele Č. KNC 136/2 (LV Č. 4401), výmenou za časť pozemku v podielovom

spoluvlastníctve pána Romana Štamberského, pani Dagmar štamberskei a pána Petra Steinera, zapisaného

v katastri nehnuteľnosti na LV Č. 5758, a to parc. Č. KN-C 137/1 záhrady o výmere cca 70 m2.

Pán Roman Štamberský, pani Dagmar Štamberská a pán Peter Steiner sú podielovými spoluvlastnikmi

nehnuteínosti nachádzajúcich sa na Námesti Osloboditeíov, ato pozemkov parc.č. KN-C 136/1 zastavané

plochy a nádvoria o výmere 174 m2 (LV Č. 1227), KN-C 136/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere hOm2 (LV

Č. 5758),KN-C 136/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m2 (LV č. 5758), KN-C 137/1 záhrady o výmere

398 m2(LV č. 5758) a stavieb. „ Rodinný dom“ súp.Č. 77 postavený na parcele KN-C 136/1 (LV Č. 1227) a
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Rodinný dom“ súp.č. 1338 postavený na parcele KN-C 136/7 (LV Č. 5758). Zároveň sú spolu s mestom

podielovými spoluvlastnlkmi nehnuternosti, ato pozemkov parc.č. KN-C 136/6 zastavané plochy a nádvoria

ovýmere 176 m2 (LV Č. 3397, podiel mesta 771128-ĺn) a parc.č. KN-C 136/8 zastavané plochy a nádvoria

o výmere 18m2 (LV Č. 3477, podiel mesta 2/3-iny). Pán Roman Štamberský je výlučným vlastnikom pozemku

parcč. KN-C 136/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2 a stavby: „Dreváreň“ postavenej na parcele

136/4 (LV Č. 5476).

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom nehnuteínosti ato pozemkov parcč. KN-C 136/2 zastavané

plochy a nádvoria o výmere 71 m2 (LV Č. 4401), KN-C 136/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2 (LV

Č. 4401), KN-C 136/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 (LV Č. 4401) a stavby: Obytný dom“ súpč.

2209 postavenom na parcele KN-C 136/2 (LV6. 4401).

Uvedená zámena súvisi s doriešenim zmluvných vzťahov k pozemkom nachádzajúcim sa v kú. Liptovský

Mikuláš (lokalita zadných traktov východnej strany Námestia Osloboditerov) v súvislosti s plánovanou výstavbou

„pristupovej obslužnej komunikácie‘, ktorej investorom bude mesto, v zmysle schváleného územného plánu

mesta Liptovský Mikuláš. Pán Roman Štamberský, pani Dagmar Štamberská a pán Peter Steiner sa budúcou

kúpnou zmluvou zaviažu previesť na mesto Liptovský Mikuláš časV parcely č. KN-C 137/1 O výmere cca 78,56

v ich podielovom spoluvlastnictve, pre účel výstavby budúcej pristupovej obslužnej komunikácie“, za kúpnu

cenu 1,- euro.

Nakorko Krajský pamiatkový úrad Žilina nepovolil odstránenie stavby: „Obytný dom“ súp. Č. 2209 postavený na

parcele KN-C 136/2 vo vlastnictve mesta, žiadatelia nadobudnú aj uvedený objekt, ktorý je v súčasnosti

mestom nevyužívaný a pre mesto je nepotrebný.

Riadna zámenná zmluva bude uzatvorená po vybudovaní a presnom zameraní „pristupovej obslužnej

komunikácie“ v danej lokalite, ktorej investorom bude mesto.

Podra územného plánu Pešia zóna v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení, pozemky,

ktoré sů predmetom zámeny, sú určené: parcela Č. KN-C 136/2 — navrhovaný objekt, parcela č. KN-C 136/3 —

objekt existujúci, parcely č. KN-C 136/8, 136/9 — určené na asanáciu a navrhovaná nová výstavba, parcela č.

KN-C 136/6 — peší ťah — dvor, parcela Č. KN-C 137/1 — výstavba komunikácie, pešej pasáže a občianskej

vybavenosti. Komisia ůzemného rozvoja a výstavby mestského zastupite[stva v Liptovskom Mikuláši pcsúdila

predmetnú žiadosť dňa 22.03.2017 stým, že odporučila zámenu nehnuteínosti tak, ako je to navrhnuté

v schvaľovacej časti tohto návrhu.

Prevod vlastnictva nehnutefného majetku mesta navrhujeme vykonať podFa 5 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteía, priČom osobitný zreteí je

zdóvodnený v schvarovacej časti tohto návrhu.

K bodu 7.:

ObČianske združenie Telovýchovná jednota FATRAN Liptovský Mikuláš, so sidlom P.O.Box 77, Liptovský

Mikuláš, IČO: 14223163 (ďalej len „občianske združenieu) je výlučným vlastnikom nehnuterností nachádzajúcich

sa v k. ú. Liptovská Ondrašová, a to stavieb: „ LODENICA JACHTINGU“ súp. č. 694 postavená na pozemku

parc. Č. KN-C 1165/4 a „SOC.HYG.ZAR. a ČOV“ súp. Č. 695 postavené na pozemku parc. Č. KN-C 1165/5,

zapisaných v katastri nehnuteľnosti na LV č. 4912; d‘alej stavby:,, Lodenice Jachtingu + Chatky“, na ktorú bob

Okresným úradom Liptovský Mikuláš vydané právoplatné stavebné povolenie pod č. SP 2001/00923 Po zo dňa

07.03.2001 pre stavebnika TJ Fatran a stavby‘. ‚Lodenice jachtingu dodatok Č. 1 — rekreačná chatka‘, na ktorú
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bob mestom Liptovský Mikuláš vydané právoplatné dodatočné stavebné povolenie pod č. ÚR a SP

201 3/00393-03-Ta zo dňa 13.03.2013 pre stavebnika TJ Fatran Liptovský Mikuláš (bez pozernkov).

Pozemky, na ktorých sú umiestnené a vybudované predmetné stavby sú rnajetkom mesta Liptovský Mikuláš.

Ide o pozemky parc. č. KN-C 1165/4 vodné plochy o výmere 484 rn2, parc. č. KN-C 1165/5 vodné plochy

o výrnere 100 rn2, parc. Č. KN-C 1165/99 zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 ni2 a parc. č. KN-C

1165/107 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 33 rn2, zapísané v katastri nehnuteľností na LV Č. 4401

v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1. Prirahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorĺ

neoddeliteľný celok s predmetnými stavbami tvori pozernok parc. č. KN-C 1165/101 ostatné plochy o výrnere 18

rn2, zapisaný taktiež na LV Č. 4401 a novovytvorené pozemky parc. č. KN-C 1165/117 vodné plochy o výmere

671 m2 a parc. Č. KN-C 1165/118 vodné plochy ovýmere 543 rn2 odČlenené geometrickým plánorn Č.

35162431-153/2014 z pozemku parc. Č. KN-C 1165/2, zapísaného na LV Č. 4401 /pozemky spolu o výmere

1920 m2/.

o odkúpenie týchto pozemkov nachádzajúcich sa v areáli Lodenice, Ráztocká zátoka, požiadalo obČianske

združenie mesto Liptovský Mikuláš, za ůčelorn majetkovoprávneho usporiadania vlastnickych vzťahov

k pozemkom, na ktorých sú vybudované stavby vo vlastnictve žiadatera, vrátane priľahlej plochy. Toho Času,

občianske združenie užíva pozemky, ktoré sú predmetom tohto prevodu, na základe Nájomnej zrnluvy zo dňa

06.08.1998 uzatvorenej medzi mestom Liptovský Mikuláš ako prenajĺmateľom a TJ FATRAN, Liptovský

Mikuláš ako nájomcorn, s dobou nájmu v trvaní 99 rokov, za nájomné vo výške 3,32 eur/ročne. SúČasťou

nájornnej zmluvy je aj predkupné právo ná/omcu v pripade preda/a pozemkov podfa právnych predpisov

platných v Čase predaja, pričom by ná/omca mal právo pri preda/i uplatnit‘ zhodnotenie pozemkov svo/ou

výhradnou Činnosťou“. Nájornca prejavil záujern a uplatňuje si okrem odkúpenia pozemkov aj zhodnotenie

týchto pozemkov. Všeobecná hodnota prevádzaných pozemkov je určená znaleckým posudkorn Č. 66/2016 zo

dňa 08.11.2016 vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Petrom Cabanom. Všeobecná hodnota vonkajších úprav

pozernkov ako zhodnotenie pozemkov zo strany nájomcu je stanovená znaleckým posudkom Č. 16/2017 zo

dňa 10.02.2017 vyhotoveným sůdnou znalkyňou Ing. Danou Piatkovou.

Areál Lodenice TJ FATRAN vybudovalo obČianske združenie z vlastných zdrojov. Póvodne išlo O záplavovú

oblasť vodného diela L. Mara, pričorn obČianske združenie vybudovalo ochranný násyp, na základe ktorého

vznikli stavebné pozemky. Zástupcovia TJ FATRAN navrhujů preto pozemky odkúpiť za kúpnu cenu stanovenú

znaleckým posudkorn s možnosťou uplatniť si zhodnotenie týchto pozemkov, Čo predstavuje 16000,00 eur.

Vyššiu cenu nie sů ochotnĺ zaplatiť, z nasledovných dóvodov:

- TJ Fatran na vlastné náklady vybudovali lodenicu jachtingu vrátane násypu v záplavovej oblasti vodného

diela Liptovská Mara, pričom pozemky upravili a zhodnotili svojou činnosťou z charakteru pozemku „vodné

plochy“ na stavebný pozernok,

- pávodné pozemky boli vo vlastnictve štátu ako záplavová oblasť v správe Povodia Váhu, právoplatným

územným rozhodnutím boli pridelené TJ Fatran do trvalého užívania,

- zákonom Č. 278/1 996 Z.z. o správe majetku štátu boli predmetné pozemky prevedené do majetku mesta

Liptovský Mikuláš, priČom vznikla mestu povinnosť zachovať účel týchto nehnuternosti,

- predrnetné pozemky sú v celom rozsahu zastavané areálom lodenice, priČom celá stavba areálu vrátane

násypu a kamenného mála sú majetkorn TJ Fatran.
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Oddelenie ŽP, dopravy a verejných priestranstiev svojim vyjadrením zo dňa 17.09.2014 odporučilo pri odpredaji

pozemkov ponechať vo vlastnlctve mesta Liptovský Mikuláš koridor min. šírky 6 m, ideálne 8 rn, S

rovnobežnými hranami, ako prechod a prejazd k vodnej ploche, cez pozemok parc. č. KN-C 1165/2. Z dóvodu

už vybudovaných stavieb na predmetných pozemkoch (v súlade s vydaným právoplatným stavebným

povolením), je rnožné zachovať koridor len v širke 3 m — 6 m. Tento koridor nadväzuje na vjazd do prístaviska

lodí určenýrn „Štátnou plavebnou správou‘ plavebným opatrenim UVC č. 17/2010 či. 3 ods. 2a) bod 1.

„Pristaviská ostatných plavidle? sú určené nas?edovne: Pravá strana uzavretej vodnej cesty Liptovská Mara I.

priestor pristavného mála Ondrašová vrátane zátoky Ráztoky,“ Prevádzkovatel‘ tohto pristaviska je TJ Fatran

a YC Limar, pričom prevádzkovater je povinný spravovať technické a brehové zariadenia tohto pristaviska

(pristávacie mála pre kotvenie lodi, navijaky slúžiace na spúšťanie a vyťahovanie lodí). Na základe týchto

skutočnosti je vypracovaný aj geometrický plán č. 35162431-153/2014 určený na prevod pozemkov. Tento

koridor naväzuje na parcelu 1066/6 zakreslenú v geometrickom pláne č.66/2005 ktorý vyhotovil Jaroslav Ďuriš

a overila správa katastra Liptovský Mikuláš dňa 18.11.2005. Vyňatú z LPF rozhodnutím Číslo: OLÚ 06/00247-2-

KE 22.08.2006 na prístupovú cestu k areálu Lodenice jachtingu TJ Fatran Liptovský Mikuláš. Prenajatú

„Nájomnou zrnluvou čj.8640/20071160 medzi Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik a Telovýchovnou

jednotou FATRAN Liptovský Mikuláš zo dňa 01.08.2007.

Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu, sú podía platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš

stavebnými pozemkami urbanistického bloku: „zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu“.

Komisia ůzemného plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja mestského zastupiterstva v Liptovskom

Mikuláši posúdila predmetnú žiadosť dňa 24.02.2015 s tým, že odporučila pozemky odpredať za podmienky, že

bude zachovaný peši prístup pre verejnosť — prechod k vodnej ploche.

TJ FATRAN navrhuje upraviť v platnej Nájomnej zmluve póvodný text: J‘Jáíomca je povinný zaistiť pristup

občanov mesta Liptovský Mikuláš k pobrežiu vodného dlela Liptovská Mara aj v priestore areálu“ za text;

‚.Nájomca zabezpečí pešl prístup pre verejnost‘ k vodnej ploche všade tam kde to nebude brániť bezpečnosti

osáb a povahe činnosti TJ FATRAN.“

Prevod vlastnictva nehnuterného majetku mesta navrhujeme vykonať podia 5 9a ods. 8 pism. b) zákona č.

138/1 991 Zb. o majetku obci v platnom zneni.

K bodu 8.:

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž s podmienkami, ktoré boli schválené Uznesen[m

Mestského zastupitelstva č. 82/2014 zo dňa 11.09.2014. Súťaž bola vyhlásená dňa 12.09.2014 oznámením

v regionálnej tlači, zverejnením na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.

Na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže, ktorej predmetom bol výber najvhodnejšej ponuky na „budúci

predaj“ nehnuterností v k. ú. Liptovský Mikuláš — časť stavby: „KOTOLŇA“ súp. č. 1938 postavená na pozemku

parc. č. KN-C 336/2 a časť pozemku parc. č. KN-C 336/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 154 m2 za

minimálnu požadovanů kúpnu cenu 16.500,- eur, sa víťazom sút‘aže stala spoločnosť VITALIS, spol. s.r.o., so

sidlom Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš s ponúknutou kúpnou cenou vo výške 40.100,- eur.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a budúca zmluva o zriadení vecného bremena č. 1045/2014/Práv. (ďalej ako

„budúca zmluva“) medzi mestom a spoločnosťou VITALIS, spol. s.r.o. bola uzavretá dňa 12.11.2014 a polovica

kúpnej sumy, čoje 20.050 Eur bola kupujůcim uhradená.
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V zmysle budúcej zmluvy, či. IV. ods. 4. 1 sa budúci kupujúci sa zaviazal, že do 1 roka odo dňa podpísania tejto

budúcej zmluvy oboma zmluvnýrni stranami zabezpečí na vlastně náklady všetky potrebné úkony a stavebné

úpravy na oddelenie stavby: „KOTOLŇA“ súp. č. 1938 na pozemku parc. č. KN-C 336/2, a to na časť stavby,

ktorá je predmetom budúceho prevodu podía tejto zmluvy a zvyšnej časti stavby (funkčně časť), ktorá zostáva

v nájme spoločnosti LMT, as., so s[dlom ul. 1. mája 43, Liptovský Mikuláš, IČO: 44438982. Budúci kupujúci na

základe týchto vykonaných týehte úkonov a stavebných úprav ako stavebník požiada prislušný stavebný úrad o

pridelenie nového súpisného čísla na túto časť stavby. Dňa 24.11.2016 boto vydané kolaudačné rozhodnutie,

ktorým bob povolené uživanie stavby ‚Sklad hutného materiálu‘. Kupujúci nemohol stavbu v dohodnutej Iehote

rozdeliť na dve samostatné stavby podľa budúcej zmluvy, keďže v predmetnej nehnuteľnosti sa stále nachádzal

nebezpečný odpad. Mesto malo v zmysle či. IV, ods. 4.4 budúcej zmluvy z predmetnej nehnuternosti vypratať

na vlastné náklady odpad a odovzdať časť stavby: „KOTOLŇA“ súp. č. 1938 na pozemku parc. č. KN-C 336/2,

ktorá bola predmetom tejto zmluvy (odvoz a likvidácia uskladneného stavebného odpadu a technických

zariadení). Mesto na odvoz odpadu nemalo narozpočtované flnancie a odpad zlikvidovalo až koncom mája

2016. Likvidácia odpadu bola vyčíslená na hodnotu 12487,46 eura práce boli ukončené 26.5.2016.

V budúcej zmluve sa mesto ako budúci povinný z vecného bremena zaviazalo zriadiť v prospech spobočnosti

VITALIS spol. s.r.o. ako budúceho oprávneného z vecného bremena právo prechodu pešo a dopravnými

prostriedkami cez pozemok parc. č. KN-C 336/3 v celom rozsahu. Vecné bremeno sa zriadi ako časovo

neobmedzené a bezodplatné (In rem) s podmienkou, že budúci kupujúci ako oprávnený z vecného bremena

vybuduje na vlastně náklady prístupovú cestu na pozemku parc. č. KN-C 336/3 a v budúcnosti sa o túto cestu

bude aj starať.

K bodu 9.:

Pán Ľubomír Dzúrik a manželka Tatiana Dzúriková, trvale bytom Demánová 245, 031 01 Liptovský Mikuláš, sú

bezpodieloví spoluvlastníci nehnuternosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Demänová, a to stavby:

„Rodinný dom súp. Č. 245 postavenej na pozemku parcč. KN-C 2/33, zapisanej v katastri nehnuteľností na LV

Č. 315. Pán Ľubomír Dzúrik je výlučným vlastnikom nehnuteľností, ato pozemku parc.č. KN-C 2/33 (pod

stavbou rodinného domu) a pozemku parc. č. KN-C 2/36 (záhrada k domu), zapísaných v katastri nehnuterností

na LVČ. 127.

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastnikom nehnuteľnosti, a to novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C

2/62 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2 podIa geometrického pIánu č. 119/2016-LM, odčleneného

z pozemku parc. č. KN-C 2/34, zapísaného v katastri nehnuteínost[ v registri „C na liste vlastnlctva Č. 355

v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1.

Manželia Dzúrikovci uživajú pozemok parc.č. KN-C 2/62 vo vlastnictve mesta viac ako 40 rokov, a preto

požiadali mesto o jeho majetkovoprávne usporiadanie. ide o pozemok, ktorý je v súčasnosti oplotený a spolu

s pozemkami parc.č. KN-C 2/33, KN-C 2/36 a stavbou rodinného domu vo vlastnictve žiadateíov tvoria jeden

ceIok. Ůčebom prevodu je teda majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc.č. KN-C

2/62, čím sa zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu.

Súčasťou kúpnej zmluvy bude aj zriadenie vecného bremena spočivajúce v práve prechodu a vstupu osobami,

v práve prejazdu a vjazdu motorovými a nemotorovými vozidlami a v práve parkovania cez a na pozemok

parc.č. KN-C 2/34 ato v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne Č. 119/201 6-LM v prospech vlastníka

parcely č. KN.C 2/33, pričom pójde O časovo neobmedzené a odplatné vecné bremeno. Všeobecná hodnota
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vecného bremena je stanovená znaleckým posudkom. V danom pripade zriadenie vecného bremena cez

pozemok parc. č. KN-C 2/34 vo vlastnictve mesta nepodlieha schvaľovaniu v mestskom zastupiteľstve podľa

platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš.

Pozemok vo vlastnĺctve mesta má pre svoj tvar a malů výmeru obmedzeně samostatné využitie, a preto je pre

mesto stavebne nevyužiteíný a nepotrebný. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu je podra platného

územného plánu mesta Liptovský Mikuláš stavebným pozemkom urbanistického bloku obytné územie

s prevahou rodinných domov“. Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiterstva v Liptovskom

Mikuláši posúdila predmetnů žiadosť dňa 23.11.2016 a odporučila predmetný pozemok odpredať stým, žeje

potrebné riešiť aj pristup na pozemok.

Prevod vlastnícNa nehnuterného majetku mesta navrhujeme vykonať podía 5 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni ako prípad hodný osobitného zreteía, pričom osobitný zreteí je

zdóvodnený v schvaíovacej časti tohto návrhu.

Kbodu 10.:

Mgr. Jerguš Dača a Ladislav Dača nadobudli na základe viacerých kúpnych zmlův od mesta Liptovský Mikuláš

pozemky v k. Ú. Okoličné za športovo-rekreačným účelom. V kúpnych zmluvách holo dohodnuté aj predkupné

právo ato na dobu 50 rokov od podpisania zmluvy.

Dňa 12.12.2016 bola mestu Liptovský Mikuláš doručená od Mgr. Jerguša Daču a Ladislava Daču „Žiadosť

o vyjadrenie sa k predkupnému právu “ k pozemkom, ktoré od mesta nadobudli a taktiež aj na stavby, ktoré na

týchto pozemkoch zrealizovali.

Mgr. Jerguš Dača (v podiele 60/100) a Ladislav Dača (v podiele 40/100) sů podielovými spoluvlastnikmi

nehnuteľností, ato pozemkov parc. č. KN-C 77/179. KN-C 773/222, KN-C 773/239, KN-C 773/246, KN-C

773/247 a KN-C 773/248v kú. Okoličné, ktoré sú zaplsané na liste vlastnlcwa Č. 1523.

Pozemky parc. č. KN-C 773/1 79, KN-C 773/246 a KN-C 773/248 sú zaťažené vecným predkupným právom

v prospech mesta Liptovský Mikuláš na dobu 50 rokov za rovnakú kúpnu cenu, za aků boli tieto pozemky

nadobudnuté, tj. 50,00 SKJm2. a to na základe kúpnych zmlúv a zmlúv o predkupnom práve.

Z vyššie uvedených pozemkov, zapisaných na LV Č. 1523 spoluvlastníci ponúkajú mestu na odpredaj

novovytvorené pozemky zamerané Geometrickým plánom Č. 44026595-28/2016 zo dňa 2242016, zhotoveným

spoločnosťou GEODET-KA, s.r.o., a to:

a) - parc.č. KN-C 773/268 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 57 m2 za cenu 94,62 eur (50,00 SKJm2,

tj. 1,66 eur/ m2),

- parc.č. KN-C 773/269 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m2 za cenu 14,94 eur (2 eur/ m2),

- parc.č. KN-C 773/270 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 54 m2 za cenu 108,00 eur (50,00

SKJm2, tj. 1,66 eur/ m2) zamerané z p6vodnej parc, č. KN-C 773/1 79 a parcč. KN-C 773/239,

b) pozemok par.č. KN-C 773/248 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m2 za cenu 39,84 eur (50,00

SKJm2, t.j. 1,66 eur/ m2).

Kúpna cena pozemkov spolu predstavuje výšku 257,40 eur.

Jerguš Dača je výlučným vlastnikom pozemkov parc.č. KN-C 773/1 53, KN-C 773/223, KN-C 773/243, KN-C

773/244 a KN-C 773/245v k.ú. Okoličné, ktoré sú zaplsané na liste vlastnictva č. 1522.
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Pozemky parc.č. KN-C 773/153, KN-C 773/223, KN-C 773/244 a KN-C 773/245 sú zaťažené vecným

predkupným právem v prospech mesta na dobu 50 rokov za rovnakú kúpnu cenu, za akú bolí tlete pozemky

nadobudnuté, tj. 1,00 SK za všetky pozemky spolu, ato na základe kúpnych zmlúv a zmlúv o predkupnom

práve.

Pozemek parc.č. KN-C 773/243 je zaťažený zmluvným predkupným právom V prospech mesta na dobu 50

rokov za rovnakú kúpnu cenu, za akú bol tento pozemek nadobudnutý, tj. 1 SK.

1. Z vyššie uvedených pozemkov zapísaných na LV Č. 1522 výlučný vlastník Mgr. Jerguš Bača ponúka mestu

na odpredaj nasledovné pozemky:

a) pozemky vytvorené Geometrickým plánem č. 44026595-28/2016 ze dňa 22.4.2016, zhotoveným

spoločnosťou GEQDET-KA, s.r.o., a to:

- parc.č. KN-C 773/267 zastavané plochy a nádvoria ve výmere 1271 m2 zameraný z pčvodných parciel

Č. KN-C 773/153 a parc. č. KN-C 773/1 53.

b) pozemek parc.č. KN-C 773/245 zastavané plochy a nádvoria ve výmere 1115 m2

všetky za kúpnu cenu spolu vo výške 0,03 eura (1 SK).

2. Nehnuternosti nezapisané na liste vlastníctva

V Kúpnej zmluve a zmluve o predkupnom práve ze dňa 30.1.2003 a v Kúpnej zmluve a zmluve o predkupnom

práve ze dňa 31.1.2003 bole dohodnuté predkupné právo v prospech mesta na drobné stavby vybudované Mgr.

Jergušom Bačom a Ladislavem Račom na vyššie uvedených pozemkoch, které nie sú zaplsane na liste

vlastníctva, a to:

Drobné stavby:

- striedačka — domáci a hostia

- časomiera

- trestná lavica

- časomerač

Vonkajšie úpravy:

- vonkajšia kanalizácia

- prípojka elektriky časomeraČ- časomiera

lné stavby:

- mantinel

- ochranná sieť

(spolu ďalej ako „drobné stavby)

Drobné stavby boli ocenené znaleckým posudkem č. 334/2016 znalca EXPERTA, s.r.o., spolu v hodnote

23 300,00 eur.

3. Hokejové ihrisko podielovi spoluvlastnici Mgr. Jerguš Rača a Ladislav Rača ponúkajú za kúpnu cenu

39396,06 eur podľa Znaleckého posudku č. 116/2016 vyhotoveného znalcem Ing. Miroslavom Todákom.

4. Stavbu Základy tribúny podieloví spoluvlastníci ponúkajú mestu za kúpnu cenu zodpovedajúcu nákladem

na jej zhotovenie ve výške 8196,57 eur.

Dňa 03.02.2017 bela mestu Liptovský Mikuláš doručená doplnená „Žiadosť O vyjadrenie sa k predkupnému

právu“, v ktorej Mgr. Jerguš Rača a Ladislav Rača uvádzajú, že všetky nehnuteľnosti, které boli predmetom

výzvy (body 1-5), ponúkajú na predaj ako celok.
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Dňa 09.02.2017 bola Mgr. Jergušovi Bačovi a Ladislavovi Bačovi ako povinným z predkupného práva zaslaný

list, ktorým ich mesto vyzvalo, aby doručili znalecký posudok na Stavbu-tribúna, kedže v zmysle uzavretých

zmlúv: ‚2mluvné strany se dohodli, že predávajúci má zároveň predkupné právo aj na vybudované zariadenie

v prislušnom spoluvlastníckom podieie kupujúceho, a to za cenu podia predpisov, platných v Čase reaiizácie

predkupného práva (podra znaleckého posudku ).“

Dňa 16.3.2017 bob doručené vyjadrenie od znalca, v ktorom je uvedené, že nie je možné vyhotoviť znalecký

posudok na stavbu Základy tribúny, nakoľko opotrebenie pri terénnej úprave sa nedá stanovíť.

Kbodu 11.:

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastnikom nehnute[nosti nachádzajúcej sa na ul. Nábrežie j. Krára, v k.

ú. Liptovský Mikuláš, a to pozemku parc. č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty o výmere 2373 m2 zapisaného

v katasth nshnutefností na LV č. 4401.

Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteiswa v Liptovskom Mikuláši posúdila dňa

27.10.2016 odpredaj predmetnej plochy a odporučila predaj pozemku parc. č. KN-C 3363/49 stým, že

navrhované funkčné využitie pozemku bude v súlade s platným územným plánom mesta.

NakoFko de o prebytočný majetok mesta, ktorý mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh, navrhujeme

vykonat‘ obchodnú verejnú súťaž pre výber kupujúceho podra 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v platnom zneni. Hlavným kritériom pre výber viťaza je najvyššia ponúknutá kúpna cena pri

splneni podmienok súťaže. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnlctve

k 31 .03.2017 predstavuje 178,23 eur, čoje 0,075 eur/m2.

Predmetná nehnuteľnosť už bola mestom odpredávaná na základe OVS, podmienky na predaj predmetu OVS

boli schválené Uznesenim mestského zastupiteístva Liptovský Mikuláš č. 120/2016 Zo dňa 15.12.2016, pričom

minimálna požadovaná cena za predmet súfaže bola stanovená na 156 618 €‚ t.j. 66 eurlm2. Mesto vyhlásilo

súťaž v zmysle schválených podmienok OVS v termine od 20.12.2016 do 20.01.2017, pričom mestu nebol

doručený ani jeden súťažný návrh. Komisia flnančná, majetkovo-právna a cestovného ruchu na svojom

zasadnutí dňa 27.03.2017 odporučila pre 2. kolo sútaže znižit minimálnu kůpnu cenu o 10%.

Pod písm. a) predkladáme návrh v zmysle 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom

zneni o spósobe prevodu vlastníctva nehnuterného majetku, podra ktorého sa prevod vlastníctva má

vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže.

Pod písm. b) predkladáme návrh v zmysle 9 ods. 2 plam. b) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obci v platnom

znení na schválenie podmienok obchodnej verejnej sút‘aže, ktoré boli vypracované v súlade so Zásadami

hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení.

Kbodu 12.:

Predkladáme návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejši návrh na uzavretie kúpnej zmluvy

na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam, nachádzajúcich sa v kú. Liptovský Mikuláš, ato:

a) stavby „Školský objekr súp. č. 1225 postavený na pozemku parc. č. KN-C 1726/6;

b) pozemku parc.č. KN-C 1726/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 470 rn2,

zapisané v katastri nehnuteľnostl na LV Č. 4401, v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1. Ide

o prebytočný majetok mesta, ktorý mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh. Objekt je v súčasnosti prázdny,

nevyužívaný, nie je tu uzatvorený žiadny nájomný vzťah.
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Pod písm. a) predkladáme návrh v zmysle 5 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obcí v platnom

znen o spósobe prevodu vlastnictva nehnuteľného majetku, podľa ktorého sa prevod vlastnictva má

vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže. Pod písm. b) predkladáme návrh v zmysle 9 ods. 2 písm. b)

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení na schválenie podmienok obchodnej verejnej

súťaže, ktoré bali vypracované v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš.
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VÝKAZ VÝMER

PRÍLOHAČ. lb)

Spotů 6730

leoendo: kýdspósobu vjviívanla xzemkov;

6730

Doterajší stav Zmeny Nový stav

Člslo D
PK Výmem Druh k od Člslo Výmera Druh VlastnIk

vložk: e parcele m2 parcely m2 pozemku (má opráv. osoba)
pozemku parcely — —

LV PK KN ha m2 ČISIO ČIslo ha m2 kód adresa (sldlo)

AV PRÁ VNYJE TOTOŽNÝ S REQISTRflM C KN

4101 17/5‘! 6730 zastavpi 17171 6592 zastav,pt dotemjši
22

W 1715138 138 zastavpi SMÍm, sic.
18 Hviezdoslavova 2,

btovsAýMikvMš

22-Pozemek, na klommje postavená Ýzierska stavba - cesŮi4 m/estm a
účelová komun;kácža, lesná cesta, polná cesta, chodnk nekolé parko Wsko a
kh a)časti
18- Pozemek, na ktomm$ dyer

1,‘] 5z2

‚‘4*
6583

4
1,7)54

C‘,‘

Geomebický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšeho stavu kazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnutefnosti

LČ. 676-1997 tČ. 650-1997
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SpD/L

PRÍLoHA Č. Z b
bot 2.1; písm. D,

2718

VÝKAZ VÝMER

Doterajší stav Zmeny Nový stav
Číslo

PK Výmera Druh k od Číslo Výmcra Druh Vlastnlk
vložk parcely

e parcele m2 parcely m2 pczemku (má opráv. osoba)pozemku parcely —

LV PK KN ha j číslo číslo ha m2 kód adresa (sídlo)

I4VPRÁVNYJE TOTOŽNÝ S REGISTROM C KN

4401 682/4 2718 ostatpí 682W 2501 ostatp‘Ĺ
29

IÝ M2‘Y W osbtp( Žiihs4ý.mospráwny
29 k-. Komenského 48

aba

27(8

Lenda: kádspósobu vvživa,xčvposemkov:

29- Pozemok, na ktommje okrasně záhrada, uhčnáa s/d//sková zeJe4 paíka
iii funkčná zekňatesnýpozemokna rekreačně apdovnfcke i‘viivanie

Nové hranice bol) v prĺrode označené
obmbnfkom, dmvenýmikohkmi

Záznam podrobného meranĺa (meračský náčrt) Č.

Súradnice bodov označených slami a ostatné tne
rnčské Jaje sú uložené vo všeobecr.ej dakumentácii

tě. 6.76-1997 tě. 6.50-1997
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Spoplatnen v zmysa zákona NR SR Č. 145/19951 Z.
o správnych popIaUoch

PRÍLOIIA Č. ZCJ

bod 2.1 ?“ Cj

Geomebtký plán je podk!adam na právne Ůkony, keď údaje doterajšieho stavu výtazu výrner sú z],odné S údajmi platných vpisov Z kaasta nehnuternosli

Úradne ovenl ‘g Lubica Pflarčiková
Mena:

Vyhaiavte Kraj Okres -. Obec -Zihnsky Dp/o vsÁy Miku/as Líplovsky Alíku/as

Katask. Čisto Mapo
GEODÉZIAŽ#žnaas. úzernie LjVovsM,kuMš plánu 204-822016 listč. 2-534
Hollého?, owsožiijna

JÓo:36859010 nrnAri-nInv-c, fl Aki odde/eoiepazemÁvpt 3243, určen/e vlas/nickychp,ávk
QCUIV1E I RIIjJ Lt%fl pozemkomp.č3241-3azáp/sstavbynapzemkupč3243

Dňa:

Vyhotovil

Meno
02082016

Nové hranice bali v prírode označené

múmm, obmbnikom

Autoňzačne oveňt

Záznam podrobného nerafla (meračský náčrt) č.

3208

Súradnice bodov označených čislami a ostatné ne

račské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii

Lč. 650 -1997
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PRÍLOHAČ. Zcj
Vjkaz výnerÁv geomebickémup/louč 201-82(20/6 bet Ii) pi‘sm CI

VÝKAZ VÝMER
Doterajší stav Zmeny Nový stavČíslo

DHstu Výinera Druh k od
Číslo Výmera Druh Vlastník

vlast. pMcely

e parcele m2 pamely vn2 pozemku (má opráv. osoba)

— — pozemku
parcely — —

LV KN - E KN ha m2 Číslo ČíSlo ha m2 kód adresa (sídlo)STAV PRA VN‘I‘
7/23 324/2 1295 zastavpí 4 324ť/ kW (3242 629 zastav.pí) ttžemjšI5 324/3 2

6 32412 3747/23 325‘! /79 záhrada Ť 324‘! U (32511 zaniká)2 324/2 80
3 324/1 22

1 325‘! U 324/Ť 389 zastavpí žiir,shý samosprávay3 325‘! fl /8 hi Komenského 454 3242 S2
2 325‘! 80 324/2 454 zastavpí donaÓ 3242 374 16

125 3242 2 3243 2 zastav pí de//o
17

20
s_I

1474
845 845 /474E1JMEQQL REGJSI5QKN

324/! 391 zas/a vpí W 324‘! 369 zas/a v ji a/w vstaveprávnom
/8W 324/3 2 zas/avpí ako vs/ne ptávnom

3242 454 zas/avpí W 3242 454 zasta vpí ako v stave právnom
16
12845

845Poznámka: C-KU parcela č324‘2 dotemjšieho sL*v: S/akta (SIOBODÁAEŇ s.č /612) na parne/e je zapisaná trn Ĺ Vč 7008Lecenda: kódszisobu pwj(vané zemkav:
18- Pozemek, na Mammje
17- Pozemek, na Mammjepostaverši budova bez označen/a súpisným Ws/cm16- Pozemek, na Mammje poslaverši neb$ovi budova aziwčersásipSnýmčís%m

kóddmhu sta vbv
20-/ni budova
/2- Sudovazdmvotnickeho a sxiálneóo zadadema

6.76-1997
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VÝKAZ VÝMER

PRÍLOHA Č. Že)
bot 21; písnJ

Doterajší stav Zmeny Nový stav
Črsio

D
•Fk Výmara Druh I< od Číslo Výmera Diuh VlasInik
vložk parcely

parcele m2 parcely m2 pozemku (má opráv. osoba)pozemku parcely —

LV PX KN rn2 Číslo Číslo ha m2 kčd adresa (sídlo)

STA V PRA VN‘,‘ JE TOTOŽNÝ S REGISTRflM C KN

2047 3203 607 zas/aVp/ W 320/5 638 zas/arpi

18

320/10 69 zas/av.p/ Mzshýssmosp,ávny

(8 hwj: Komenského 4

Ma

.%oA 507 507

Lwenda: kz5dsodsou qdivaniaposemkov:

18- Pazemok, na 4iommj 4w,

—4
20134

d
320,1

tt 6.76-1997 tt. 650-1997

e
.

VLO

320,3

Geometrický plán je podadom na právne úkony, keď údaje dotetajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s ůdajml platnji výpisov z kataslra nehiwte!nosU
Vybolovitet Krai J Okses

LoMš Obec
ljotovskýMituliš

Kainit Číslo I Mapový
GEOOÉZMMiaa.s. ůzemie Pa/úd2Áv plánu 204-61017 iisič, L(Wovs%ý Mikuláš 2-6/II

Ho/Mho 7; OioSoJiibia
JC(2 368590 10 GEOMETRICKÝ PLÁN na oddeleniepatemkvpamč 32Wf0

Vybotať Auíorizačne Ůradne ovadl
Meno:

Ota I Meno: Iny. Zozana Dta I Meno: Ing JanÁ Ota I Čislo2401.2017 MajeWková 2501ml? Km I
Nové hranice bali v pdrode označené Náležilosrami a píesnosfou zodpcvedá pradplsom Ůradne overené podia 59 zákona NR SR Č.215/1995

dravenýmiÁvIJkmi 12,0 geodézii a kartograi
Zázpam podrobného meiania (memčsý náČl) Č.

1335

Súradnice bodov označených čislami a oswlné íne
račské údaje si) uložená vo všeobeaiej doktnnlácii Pečia,a a podpis Pečlatka apodpis



PRÍLOHA Č. Zf
bot 21- písm. CI t
hotž.l

Spc.h r v zrnysc ‘. iflJ23Z. z.
O prť:n;1

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, kod‘ údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuternDsti

Vyhotovíteť Kraj ... Okres ‚‚.. Obec ‚Žíhnsky Zip/c vsky Míku/as Zip/o vsky Miku/as

Katastr. ‚ Číslo Mapový
GEVOÉZiAPiinaa.s. územie Pa/udzka pláru 204-820/7 hstč. 261!
Hollého?; 010502?iina

idO 388590 10 fl CflR A trn ni Á M oddelen/eozemkup.č 320 tla rpnačenie piva
zizuivic i flIVR i rLflfl u/oieníí)zÉ/niskychsitinapozemkxhpč.3208ap.č

32011

Vyhotovil Autohzačne overil Uradne ovenl Ing. Luboa p;!2r5J,á
Meno.

Dňa Meno: /ngZuzana Dňa.
. Meno /ngíankakornámvá Dňa. Číslo:

09022017 Majenková 10022017
‘ ‘“Z\ O. ĎO1‘f- 1M/D-oi

Nově hraníce bolí v prirode označeně Náležitostaní a,ppsu üá íedfsonh Úradne overeně podTa Jiiona ‚ č.21511995
dreienymiko/ikmí p/olem - fl fl o geodezii a kaogafil W

. ‚. ‚ ti - I JZaznam pDdrobneilo rneran‘a (meracsky natrii c
‚

4

Súradnicebodcv oačených čis a ostaé m
“L‘i ‘

D

račské ůaje sú uložer.é ve vše-zbecnej dokurr,er,tácii . \ Pe7áaĎs ‚
t.č. 6.50-1997
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7
tĺ*az ýmer Av geometicmup/inu č 204- 8‘2017

PRÍLORA Č. 2f,

Sb,wt/í
VÝKAZ VÝMER

Doterajši stav Zmeny Nový stav
Číslo

D
pí< Výmera Druh

Číslo Výmem Druh Vlastníkviožk parcely
e parcele m2 parcely m2 pozemku (má opráv. osoba)pozemku

parcelyLV Pí< KN ha ni2 Číslo Číslo ha m2 kód adresa (sídlo)
STAV PRA ‘lNY JE TOTOŽNÝ S REGISTRQM C KN

2047 320/1 4 5021 zas/a vpí 32V‘1 4 4226 zas/avpí doterajši
18

32011 795 zas/avpí Mesto
18 Lp/ovsAý4likuÍi

šivmva 1982i
«o/ovsAýMi*v/iš5169 320‘8 1592 zastavpt 31B 1592 zas/a v/W do/rajšl

18
46673

46613
Pom4mka: ZWaď$ sa vecné bmmeno na priznanle ptiva u/oženia Ňzžih,sd s/ell (sp3íovd ven e/ekttké vedei$) na parcelu C KN Č. 320/6a lni/n/emAych s/eW(vodovou WeAldcké vedenk) na pwh, CK//Č 32W!! vprospech Was/nJkaemAv parcela C KN Č 320/Ť

Leoendt kÓdsM5oöu n‘u!Manla semkov;
18- Pozemek na Alommje aVo,

tč. 6.76-1997
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PRÍLOHA Č.

Geon;eIckj plán je podkfadDr1 na právne úkony. keď údaje dolerajeho stavu výkazu výmet sú zhodné $ údajmi platných výpisov z kalastra nehnutefností

V. nol;..te (taj -... Okres Oboz
Z‘hnsky Liptovsky/Siku/as Liptovsq vuias

Ing Jozef G/ut Katastr. ‚ Číslo Mapov?

Ing Jozef G/ut územie OÁv//čné plánu 35164638- 192016 list é. 1-643

Nábrei/e Dr A. Stodo/u 180660.

03101LoIovsÁ,vthÁu/iš ‘ ‘ na určen/e Wasínickychp*kpozemkornparc. č 2W 12a

c-ma/gMgeodelka.sk 29713

IČO: 35164638

Vyhotovil — Autorizačne ovedl Úradne overit Ing. Lubica PUaľčiková
Mono:

Dňa Meno
06.122016

Nové hranice holi v prirode označené -

ro romu

Zárarn padracr.ď,o metan a (meraČs ráčit) č.

1289

Súrazriice bodov označer.ých čis!arí a ostatré rne

ras[ é 3dae sá LC!eiÓ vo všaDbecne dovomorlácE

Ing Jozef G/ut Dňa I Mano. Ing Jozef G/ul Dňa: Číslo: iic_Jo ;é‘06 12 20 16

tč 6.50-1997
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lÁz výmar ku geometrickému plánu č 35164638- 192016

PLOHA Č. 5 b
VÝKAZ VÝMER

Doterajši stav Zmeny Nový stav

Číslo D k od
hstu I Výmera Druh Čĺslo Výmera

Druh Vlastník

parcely
parceLe m2 parcely ni2 pozemku (má opráv. osoba)vlast J________________ pozemku parcely —

Lv KN - E KN ha ni2 Číslo číslo ha m2 kód adresa (sidlo)

ST,V PRA V‘VY

2031 139 1211 zastavpí 1 29712 399 (139 608 zastav p1) doter4‘ši

2 29713 rn-í

‚ 139 399 29742 399 zastavpl COOP Jednota
18 Lnto vský Mikuláš

spotrebné dmžsNo

ul íma)54
uitovský Mikuláš

2 139 204 297‘ 13 2V4 zastavp1 delto

16
14

1211f 603 603 1211

STA V PODLA REGISTRA CJN
Ian

slav.

422 297 1657 zaslavpí 297‘Y 392 zasta vpí doleraj%í

(s. Č 422 16
14

297/10 515 zaslavp1 dotera$i

18

29711 157 zastavpí abtemjši

18

29712 399 zastavpl aív vstaveprávnom

18
tt“ 29713 204 zastavpí ato vsíaveprávnom

16
14

1667 1667

teťienda: kódsyósobu využň‘ania pozemkov: kód dwhu stavby

16- Pozemok, na ktommje postavená nebytová budova označená súpisným 14- Budova obchodu a služieb

čisiom
/8 - PozemoÁ; na klomm je di«

tČ. 675-1997
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Informatívna kópia z mapy
Vytvorené cez katastrálny portál

Katastválne úzernie: Liptovská Ondrašová

SCALE 1: 2 738

Okres: Liptovský Mikuláš ‚

Obec: LIPTOVSKY MIKULAS

———J
50 D 50 100

METERS

rEvoou

1 SD

rRDMrT PODATKU 1“K Hř(‘3071Nf3

PRÍLQHA . to9

ZMLUV ZO Dtt .9J998
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PRÍLOHA Č.

Gcomcnkký plán je podldadon na právnc úkony, kcď údaje dolcrajšiclio ntai výkazu výiner sú zhodné s ůdajmi platných výpiaov z katasfl nelmutePnnsti

Vyhotowtel

Jaroslav DURIŠ
geodelické a kartograýcké práce

Matúkova 556
LWT. IJRADOK
IČO: 35162431

Vyhotovil

DŮa.
9. 9. 2014

Mono.
Jaroslav Duriš

Nové hranice bolí v pdrodc označené

kflncanti s kol(kmi, sienami stavieb,farhou
Záznam podrobného moranin (mcračský náčrt) Č. E 1267

Kraj Žilinský °° Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Mikuláš

KaL Liptovská Ondrašová Oslo 35162431-153/2014 Mapový

úzcmic plánu list Č.

‚

na oddelenie pozemkov parcelněGEOMETRICKY PLPN č1s1o11651117a1165/118

Súradnice bodov označených číalami a ostatně meračské

údaje sú ulnené vn všeobécnej dokumentácii
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Stav ptá-my je totožný s registrom C KN

PRÍLOHA Č. td9

Talovýchovná jednota
Fatran.

Liptovský Mik-zdál

Telovýchovnňjednoia
Pa tran,

Liptovský Miladáš

Legenda: Kód spósobu využívania pozernkov: 12 - vodná plocha Úazero, nádrž,
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VÝKAZ VÝMER

PRÍLOHA Č. fl
Doterajši stav Zmeny Nový stav

Čisto

PK Výmera Druh k od Čislo Výmera Druh Vlastník

vloží< e parcele m2 parcely m2 pozemku (má opráv. osoba)
__ pozemku parcely — —

LV PK KN ha „2 Číslo číslo ha m2 kód adresa (sídlo)

I4V PRÁ VNYJE TOTOŽNÝ S REGISTROM C KN

255 234 862 ostatp1 234 833 ostatpí dolemjW
29

W- 262 20 zas/avpí LúhomirBzunk,
/8 Blbá 244

Oemánová

Spok 662 882

Poznámka: tIecné bremeno práva prechodu pešo a prejazdu motomiýin vozdom vo ‘znaůeiwm rozsahu cezp. Č. 234 vpmspech vtas/nika p. Č. 233.

Leoenda: kód sodsobu i‘wžin xzemkov.‘

GEOBÉZIA LMPB,sr.o.
Hollého ? OtO5OZtib7a

Ido: 473243/7

I Mapový
list Č. LotovsÁýM,kuláš3-7!2

20- Pozemok, na Álommje okmsná záhmda, uIiá a siďžsková ze4 pa‘k a
hiá funkČná zeleň a lesnýpozemok na rekmačné apofovnícke iyuii‘anie
18- Pozemok, na Alommje dvor

Geomeúický plán je podkladom na

Vyhotoviler Kraj

Katastr.
územie

právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmí platných výpisov z kalastra nehnulernosti

lslo
plánu

Okres Obec
Lito vský Mikuláš Loto vský Mikuláš

Vyhotovil

1192016-141

Dňa: Meno:
06. 1220 /6

GEOM ETR C ‘

‘ na
brmenaprávaprechodu apivjazdu cezp.Č 2/34.

Nové hranice holi v prirode označené
p/obrn, kmjom cesty, Čssrnes/sbil/zo vané

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) Č,

692

Súradnice bodov označených číslami a ostatné me
račské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii

t.č. 676-1997 t_Č, 650-1997



VÝKAZ VÝMER

‚

PRILOHA Č. 10(b)

gh: kúdspósobu vytiž/varna pozernkov:

22 - Pozernok. na Áiornrn je postavená /nž/nierska stavba — cestná, miestna a

déetoki Xvrnunikáciá, Jasná cesta, pofnĎ cesta, cňodnřt nekqtéparkovLko a

1cl; súčast/
/8 - PozernoÁ; na Áiorornje dvor
25- Pozemok, na klotůmjposiavená osla/ni kd/n/ataka stavbaa,/aj súčasi/

.Spoplatnene v zmysle zákona NR SR Č. 14W1995 Z. z.
O správnych poplatkoclf

Gcornelrický plán je podkladom na právne úkony, kaď údaje doierajšieho stawi výkazu výmet sú zhadné s údajrni platných výpisov z kalaslra nehnuternosii

Vyhotavileľ Kraj ŽiiinsÁý
Okres 1,oto vský Mikuláš

Obec
«o/o vsřýAčXvíiš

Čslo MapovýGEODET- KA, SIG., Katastr.
územie GnÉ plánu 4402659525‘20t6 list č. t-52

ví Gazdovská 97222
03103 «otavský Mikuláš

ida 44025595 GEOMETRICKÝ PLÁN na oddelen/epozernkovparc. S 773267a2 773270

Úradne averil Lubka Parčikcvá
Vyhotovil Autorizačne oveť Meno:

Dňa: Mano:
22042016

Nová hranke holi v prirode označené
p/vlom, roXůrmi

Ing. Joze/G/ut

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) Č

/24/

Doterajší stav Zmeny

S

Číslo
Í

D k oj Druh I Vlastník

PK Výmera Druh Číslo Výmera

vložk parcely parcele m2 parcely m2 pozetku (má opráv oscba)

_

pozemku e parcely

LV PK KN ha rr2 Číslo Číslo ha m2 kód adresa (sídlo)

Nový stav

4 C KNL5NYJET(

773,753

773244

773179

773239

STA V PRA

1522

1522

1523

1523

S/OI1.

REGISTRO]

zastavpí

zastavpř

zastavpř

zastavpí

TOŽN Ý
1470

2

643

(08

2223

773‘,53

7737244

773265

773/266

773167

773179

773168

773/269

773239

773270

zastavpř

22
zanáá

zastavpř
ta

zastavpř

(8

zas/avp1

25

zastavpí

í8

zastavpř

25
zastavp1

25
zaslav p1

/6

zastavpř

25

/65

32

4

127/

577

57

9

54

53

2223

doterajš/

doterajš/

doterajši

t/oslo

L;otovsÁýM3u‘áš

dotem$

(v/oslo

tIOlOV5Á7MÁIA‘aš

delto

dct‘

Meso

«v:ovslý tvflÁu‘Jš

Dňa:
2204.20(6

Meno: Ing Jozef Gívt Dňa: Číslo:
i?1j2rn6

Súradnice bodov označených Čislami a oslalné me

račské ť;daje sú uložené vo všeobeonej dokumentáci
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PRÍLOHA Č. 11
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