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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

F

NAVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 17.08.2017 číslo 12017

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 MsZ prerokovala dňa 17.08.2017 návrh na predaj prebytočného

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

uvedené v časti II. tohto uznesenia a ho M5Z schválit‘. Mestská rada prerokovala dila

17.08.2017 návrh na predaj prebytočného majetku1 prenechanie majetku do nájmu a nakladanie

s majetkovými právami mesta tak, ako je uvedené v častili. tohto uznesenia a ho MsZ schváliť.

2. k časti II. bodu 1.:

- na základe iniciatívy Ministerstva obrany SR sa phpravuje vybudovanie pomnlka s menami vojakov

Ozbrojených sil Slovenskej republiky, ktorí zomreli pri vykonávaní služobnej činnosti v zahraničných

vojenských operáciách a mierových pozorovaterských misiách,

- mestské zastupiterstvo v Liptovskom Mikuláši dila 24.marca 2017 schválilo uznesenim Č. 15/2017

obsah Memoranda o spolupráci pri realizácfl projektu zhotovenia pomnika s menami vojakov

Ozbrojených sIl SR, ktorí zomreli pri vykonávaní služobnej činnosti v zahraničných vojenských

operáciách.
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V prípade predaja ide o prebytočný majetok mesta v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkům

mesta Liptovský Mikuláš.

Ii. schvaľuje

1. predaj prebytočného nehnuterného majetku spósobom podfa 5 9a ods. 8 písm. e) zákona Č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znenl ako prípad hodný osobitného zretel‘a, v k. ú. Liptovský

Mikuláš — pozemku parc. č. KN-C 7243/17 ostatné plochy o výmere 239 m2 podra geometrického

plánu Č. 204-59/2017, odČleneného z pozemkov parc. Č. KN-C 7243/12 a KN-C 7243/13, zapísaných

v katasth nehnuteíností na LV Č. 7123; nachádzajúceho sa na Háji Nicovů v blízkosti pomníka

padlých hrdinův — v prospech Slovenskej republike V správe Ministerstvo obrany Slovenskej

republiky, Kutuzovova B, 832 47 Bratislava, IČO: 30845572, za kúpnu cenu I euro. Účelům

prevoduje vybudovanie pornníka na pozemku parc. Č. KN-C 7243/17 s menami vojakov

Ozbrojených sil Slovenskej republiky, ktori zomreli pri vykonávaní služobnej Činnosti v zahraničných

vojenských operáciách a mierových pozorovaterských misiách.

Zůstatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.07.2017 predstavuje

17925 eur, čo je 0,075 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podra platných Zásad

hospodárenia 5 majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne III., priČom minimálna kůpna

cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 18 eur/m2 - 33 eur/m2. Ide o prevod majetku

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

poslancův, priČom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej

stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zreteľa:

na pozemku, ktorý je predmetom predaja kupujůci vybuduje pietne rniesto (pomnĺk), ktoré bude navždy

pripomínať všetkých prislušníkov Ozbrojených sil SR, ktorl zahynuli pil vykonávanl služby v zahraničných

vojenských operáciách a mierových pozorovaterských misiách. Pomník ako pietne miesto bude pristupné

pre širokú verejnosť.

2. zámenu nehnuteľností spösobom podfa 5 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí

v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretera, v k. ů. QkoliČné, nachádzajúcich sa na ul.

Stošická, nasledovne:

nehnutefnosti vo vlastnictve mesta UDtovský Mikuláš — pozemky parc. Č. KN-C 1245/4 zastavané

plochy a nádvoria o výmere 186 m2 a parc. Č. KN-C 1245/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere

107 m2 podľa geometrického plánu Č. 44523106-3/2017 /pozemky spolu o výmere 293 m2/

zameniť

za nehnuternosti vo vlastníoWe spoločnosti AF-CAR, s.r.o. So sidlom OkoliČianska 65, 031 04

Liptovský Mikuláš, ičo: 36 399 621 — pozemky parc. Č. KN-C 752/59 zastavané plochy a nádvoria o

výrnere 253 rn2, parc. Č. KN-C 752/58 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 rn2 a parc. Č. KN-C
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752/57 zastavané plochy a nádvoria O výmere 10 m2 podFa geometrického plánu Č. 44523106-
3/2017 /pozemky spolu o výrnere 269 rn2,‘.

Uvedenou zámenou mesto nadobudne pozemky parc. Č. KN-C 752/59 a 752/58 pod stavbou:
»spevnené plochy, kornunikácie a chodn!ky na ktorú bob vydané Mestom Liptovský Mikuláš
právoplatné stavebné povolenie pod č. MsÚ/ŮR a SP 2017/02388-O4lŠar Zo dňa 18.04.2017, pre
stavebníka AF-CAR, s.r.o. Liptovský Mikuláš. Po vybudovaní a skolaudovani bude zo strany
stavebníka predmetná stavba prevedená do vlastnĺctva mesta za 1 euro (stavba bude realizovaná aj
na pozemkoch parc. Č. KN-C 750/5 a 1245/6 vo vlastnictve mesta). Ďalej uvedenou zámenou döjde
zo strany mesta k nadobudnutiu pozemku parc. č. KN-C 752/57, na ktorom bude umiestnená
a vybudovaná mestom, ako investorom stavba: „chodník a verejného osvetlenie‘, slúžiaca najmä
obyvaterom m. Č. Stošice.

Spobočnosť AF-CAR, s.r.o. získa uvedenou zámenou pozemky parc. č. KN-C 1245/4 a 1245/7,
nachádzajúce sa medzi mestskou komunikáciou a areálom spoloČnosti, pričom ide o úzky a dlhý
nevyužitelný pás, pre mesto nepotrebný.

V zámennej zmluve sa spoločnosť AF-CAR, aro, zaviaže, že odovzdá mestu vybudovanU
a skolaudovanú stavbu: „spevnené plochy, kornunikácie a chodniky v sůlade s právoplatným
stavebným povolením Č. MsÚ/ÚR a SP 2017/02388-04/Šar zo dňa 18.04.2017 za cenu 1 euro, ato
do 90 dni odo dňa právoplatného kolaudaČného rozhodnutia uvedenej stavby. V zámennej zmluve
bude ďalej uvedené, že v pripade, ak výstavbou verejného osvetlenia zo strany mesta budú dotknuté
pozemky, ktoré touto zámenou nadobudne spoloČnosť AF-CAR, aro., bude cez tieto pozemky
zriadené vecné bremeno práva uloženia podzemného kábla a stípov verejného osvetlenia a práva
vstupu za účelom prevádzkovania tohto kábla a stpov verejného osvetlenia v prospech mesta
Liptovský Mikuláš, ako vlastníka kábla a stípov verejného osvetlenía, priČom pčjde O Časovo
neobmedzené a bezodplatné vecné bremeno.

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastnlctve mesta, ato pozemkov parc. Č. KN-C 1245/4
zastavané plochy a nádvoria o výmere 186 m2 a parc. Č. KN-C 124517 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 107 m2 podía znaleckého posudku Č. 91/2017 zo dňa 07.08.2017 vyhotoveného súdnym
znalcom Ing. Jozefom Pavllkom je stanovená na 6 759,51 eur, čo je 23,07 eur/m2. Všeobecná
hodnota nehnuternosti vo vlastn(ctve spoloČnosti AF-CAR, aro., a to pozemkov parc. Č. KN-C
752/59 zastavané plochy a nádvoria O výmere 253 m2, parc. Č. KN-C 752/58 zastavané plochy a
nádvoria O výmere 6 m2 a parc. č. KN-C 752/57 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 podľa
znaleckého posudku Č. 91/2017 zo dňa 07.08.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Jozefom
Pavlíkom, je stanovená na 6 205,83 eur, Čo je 2307 eur/m2. Nakoíko všeobecná hodnota vzájomne
zamieňaných nehnuteínosti podía znaleckého posudku nie je rovnaká, zmluvné strany sa pri
podpise zmluvy dohodnú. že spoboČnosť AF-CAR, s.r.o. doplatí mestu Liptovský Mikuláš rozdiel
pod[a vyhotoveného znaleckého posudku, Čo predstavuje sumu 553,68 eur. Cena zamieňaných
nehnuteľností na základe dohody zmluvných strán je cena určená znaleckým posudkom.
Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovnictve k 31 .07.2017 predstavuje
14,65 eur. Pozemky, ktoré sú predmetom zámeny sa podra platných Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne III., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2
pozemku je v danej zóne stanovená na 18 eur/m2 - 33 eur/m2. Ide o prevod majetku mesta z důvodu
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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 zretera:

ide o zámenu nehnuteínosti, na základe ktorej dČjde zo strany mesta k nadobudnutiu pozemkov parc. Č.

KN-C 752/59 a 752/58, na ktorých bude umiestnená a vybudovaná stavba: »spevnené plochy,

komunikácie a chodníky“ na náklady spoloČnosti AF-CAR, s.r.o., ako investora stavby v súlade

s právoplatným stavebným povolením Č. M5Ú/ÚR a SP 2017/02388-04/Šar zo dňa 18.04.2017

a následne bude táto stavba prevedená do vlastníctva mesta za cenu 1 euro (Časť pozemkov pod

budúcou stavbou je vo vlastn[cwe mesta). Ďalej uvedenou zámenou dójde zo strany mesta k

nadobudnutiu pozemku parc. Č. KN-C 752/57, na ktorom bude umiestnená a vybudovaná mestom ako

investorom stavba: „chodník a verejného osvetlenie“, slúžiaca najma obyvaterom m. Č. Stošice, Čo je vo

verejnom záujme.

3. nadobudnutie nehnuternosti v k.ú. Liptovský Mikuláš, nachádzajúcej sa na ul. Alexyho, a to:

• pozemku parc.Č. KN-E 5259/2 orná póda o výmare 618 rn2, evidovaného v katastri

nehnuteľností na LV Č. 7560

od podielových spoluvlastníkov: 1. Ľubica Daňová, trvale bytom Uralská 1493/15, 040 12 Košice

IV (v podiele 1/2-ica) a 2. Ing. Ivan Guráň, trvale bytom Zelená 3739/9, 036 01 Madin (v podiele

1/2-ica), za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom 12400 eur, tj. 20 eur/m2.

Nadobudnutim nehnuteínosti dójde zo strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu

vlastn[ckych vzťahov k pozemku parc. Č. KNC 5259/2, na ktorom bude umiestnená a vybudovaná

mestom Liptovský Mikuláš ako investorom, liniová stavba: „Mestská cyklotrasa za zamestnanim

Liptovský Mikuláš«, čo je v súlade s platným územným plánom mesta. Na predmetnú stavbu bob

vydané Obcou Bobrovec právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby pod Č. M5Ú/ÚR a SP

2017/00191-03/Šar zo dňa 03.03.2017, pre stavebníka mesto Liptovský Mikuláš. V kúpnej zmluve

bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemok parc. Č. KN-E 5259/2 prechádzajú

podzemné vodovodné pripojky k bytovým domom, SR plynovod a podzemné telekomunikačně

vedenie.

Všeobecná hodnota pozemku parc .Č. KN-E 5259/2 podřa znaleckého posudku Č. 169/2017 zo dňa

19.07.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 12409,44

eur, zaokrúhlene 12400 eur, Čoje 20,08 eur/m2.

Ing. Ján BlcháČ, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:
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Dóvodová správa
Kbodu 1.:

Mesto Liptovský Mikuláš už v roku 2015 privítalo a v roku 2016 sa aktivne zapojilo do iniciativy Ministerstva

obrany (ďalej len MO“) SR vybudovať pietne miesto, ktoré by malo natrvalo pňpomínať prislušníkov

Ozbrojených sil SR, ktorí zahynuli pri vykonávaní služby v zahraničných vojenských operáciách a mierových

pozorovaterských misiách. Zástupcovia zainteresovaných inštitúcil (MO SR, Mesto Liptovský Mikuláš, Krajský

pamiatkový úrad) vybrali ako najvhodnejšie miesto na umiestnenie pomnika na okraji nástupnej plochy do NKP

na Háji - Nicovó s poukázaním na významnú historickú úlohu Liptovského Mikuláša v slovenskom vojenstve.

MsZ schválilo dňa 24.3.2017 memorandum o spolupráci pri realizácii tohto projektu medzi MO SR a mestom.

Realizácia pomníka novodobým slovenským veteránom bola aj prvým bodom memoranda o porozumenl

a spolupráci medzi mestom a viacerými zainteresovanými miestnymi subjektmi, ktoré signatári slávnostne

podpísali dňa 26.8.2016.

Podľa územného plánu mesta Liptovský Mikuláš predmetný pozemok parc. Č. KN-C 7243/17 v k.ú. Liptovský

Mikuláš sa nachádza v urbanistickom bloku územie pornohospodársky využrvaných plÓch a krajinnej zelene‘

a nie je stavebným pozemkom. Je v ochrannom pásme cintorína, Prvky drobnej architektúry sú prípustné.

Pozemok je súčasťou areálu lesoparku Háj-Nicovó.

Prevod vlastníctva nehnuterného majetku mesta navrhujeme vykonať podía 9a ods. 8 písm. e) zákona Č.

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

zdóvodnený v schvarovacej Časti tohto návrhu.

K bodu 2.:

Spoločnosť AF-CAR, s.r.o., SO sídlom OkoliČianska 65, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 399 621 (ďalej len

„spoloČnosť“) je výlučným vlastnikom nehnuterností nachádzajúcich sa v k. ú. Okoličné, ato pozemku parc. Č.

KN-C 752/2 zastavané plochy a nádvoria O výmere 14550 m2 a mých pozemkov a stavieb tvoriacich komplex

areálu spoločnosti (LV Č. 792). SpoloČnost ako investor stavby začala s realizáciou stavby: „spevnené plochy,

komuniká cle a chodníky“ v súlade s právoplatným stavebným povolením Č. MsÚ/ÚR a SP 2017/02388-04/Šar

Zo dňa 18.04.2017, priČom predmetnú stavbu po vybudovaní a skolaudovani nadobudne mesto do svojho

vlastnictva za kúpnu cenu 1 euro (Časť pozemkov pod stavbou je vo vlastnictve mesta). Zároveň mesto ako

investor plánuje v tejto lokalite výstavbu chodnika a verejného osvetlenša, a to v Časti na pozemku vo vlastn(ctve

spoloČnosti a v Časti na pozemku vo vlastnictve mesta.

SpoloČnost svojou žiadosťou ponúka mestu novovytvorené parcely Č. KNC 752159, 752158 a 752/57 za úČelom

vysporiadania si poZemkov pod budúcou stavbou chodníka a spevnenej plochy za novovytvorené parcely parc.

Č. KN-C 1245/4 a 1245/7, nachádzajúce sav tesnej blízkosti areálu spoloČnosti — úzky dlhý pás.

Parcely, ktorě sú predmetom zámeny budú lemovať časť uvažovaných chodníkov pre peších, ktoré

budú vedené súbežne s mestskou komunikáciou smer Stošice. Podra platného územného plánu mesta

Liptovský Mikuláš sú tieto pozemky súČasťou urbanistického bloku ‚územie výrobno — obslužných areálov“

a v dotyku s plánovanou komunikáciou.

Odbor ŽP a dopravy svojím stanoviskom zo dňa 10.8.2017 odporučil predmetnú zámenu pozemkov tak, ako je

to navrhnuté v schvarovacej časti tohto návrhu.
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Na základe vyššie uvedeného navrhujeme zámenu nehnuteíností vykonať podra 9a ods. 8 písm. e) zákona Č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení tak, ako je to uvedené v schvaľovacej Časti tohto návrhu podra

grafickej prílohy, ako pripad hodný osobitného zretefa, pňČom osobitný zreter je zdóvodnený v schvaľovacej

Časti tohto návrhu.

K bodu 3.:

Mesto Liptovský Mikuláš v súčasnej dobe pracuje na príprave projektu, a to vybudovaní novej cyklotrasy v rámci

stavby: „Mestská cyklotrasa za zamestnaním Liptovský Mikuláš“, v zmysle platného územného plánu mesta

Liptovský Mikuláš, Predpokladom realizácie tohto zámeru je aj majetkovoprávne usporiadanie pozemkov.

V rámci uvedenej výstavby je nevyhnutný zásah do pozemku parc. Č. KN-E 5259/2, nachádzajúceho sa v k.ú.

Liptovský Mikuláš, na ul. Alexyho. ktorý je v evidencii nehnuteíností zapisaný na liste vlastníctva Č. 7560, pod

Bi a B2 v prospech: Ľubici Daňovej, trvale bytom Uralská 1493/15, 040 12 Košice IV ako podielového

spoluvlastníka vo veľkosti 1/2-ica a Ing. Ivana Guráňa, trvale bytom Zelená 3739/9, 036 01 Martin ako

podielového spoluvlastníka vo vefkosti 1/2- ica.

Na základe zdíhavých vzájomných rokovaní medii mestom a spoluvlastníkmi pozemku parc.Č. KN-E 5259/2

došlo k dohode, že mesto odkúpi predmetný pozemok ako celok, za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Vzmysle 61.4 písm. Aods. 2 bod 2.3 „Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš“ nadobůdanie

nehnuterného majetku mestom v obstarávacej alebo zostatkovej hodnote nad 5 000 eur/jedna nehnuternost‘

podlieha schváleniu mestským zastupiterstvom Liptovský Mikuláš.

Nadobudnutím nehnuteínosti dójde zo strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníckych vzťahov k

pozemku parc. Č. KN-E 5259/2, na ktorom bude umiestnená a vybudovaná mestom Liptovský Mikuláš ako

investorom, líniová stavba.,, Mestská cyklotrasa za zamestnanim Liptovský Mikuláš‘, na ktorú bob vydané

Obcou Bobrovec právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby pod Č. MsÚ/ÚR a SP 2017/00191-03/Šar Zo díla

03.03.2017, pre stavebníka mesto Liptovský Mikuláš.
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7243—4

6

7242,7

6

7243,13

7242,1

A
7243,1?

23 rit)

724 3,3

9
7243,12

Vyhotoe1 I L4IOVÝÝM1LŠ

Cu0 I_ýKatastL
ceOneLA ais as územie plánu l S17 ust č. bM,Äzlái Í-Sil

Ho#ŠM? ŮIasožIhia
iČo: 35859010 ‘ ‘GEOMETRICKY PLAN

Vyho(o1l iitosiza6e ovarii Úradne ovenl
Mono:

Dňa, I Mana Ing. Zuzana 0ň: I Mano: Ing JanAKon/amvá Dňa: I Číslo:
20.072017 Majer/ková 20.072017 I

Nová hranice hnily primde označené NáíeEtasťaITi a presnosťou zodpovedá predpiscm Únáie oveonně podra 9Ďkona NR SR č.2l5l995

drnveným/ kol/km! li O geodézii a kadognhi

Záznam podrobného merania (meračský náM) č.

3315

Súradnice bodov označených čisiami a aslatné ne

račské údaje sů uložené vo všecbecnej dokumenlácii Fečiatka a podpis Pečiatka a podpis



Výkaz výmerh, geomet*kémuplánvč 204-5g2ú17
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VÝKAZ VÝMER
Doterajší stav Zmeny Nový stav

Číslo
D

Výmera Druh °‚
Číslo výmera Druh Vlastník

vložk parcely
e parcele m2 parcely m2 pozemku (má opráv. osoba)pozemku parcely —

LV PK KN ha ni2 číslo číslo ha ni2 kód adresa (sídlo)

1AVPRÁVNYJE TOTQŽ(Jý REGISTRQJ(LQĹJ)j
7123 7243t2 425v ostatpí 7243‘t2 4055 os/a/pí. doter/šl

37
7/23 7243/3 517 zasta vpí 724313 sag zas/a vpí dotemjši

22
iÚ 7243/17 239 ostatpí Mesto

gg ljotovský MÁkvJáš
Spol‘ 4803 4803

Lecont/e kódsodsobu mdk‘ané oozemkov

37-Ině plochy Áloré neposÁyÚqú twa/ý úži/ok
22 - Pozemok, na Álomm je postavená ázžin/emka stavba — cestná, m/es/na a
účelová komumkáci, lesná cesta, pofná ce* chat/k. nek1ó paáo visko a
kh súčsstJ
99- Pozemok vyaM‘aný pod/a dmhupozemAv

tt, 6.76-1 997
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