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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zodňa 21.09.2017 čísIoI2Ol7

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

a nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

1. komisia flnančná a majetkovoprávna MsZ prerokovala dňa 04.09.2017 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 odporúča ho MsZ schváliť. Mestská rada prerokovala dňa

13.09.2017 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 odporúča ho MsZ

schválit‘.

2. k častili, bodu 3.:

mesto Liptovský Mikuláš je podielovým spoluvlastníkom pozemku v kil Liptovský Mikuláš, parc. č.

KN-E 1029/1 o veľkosu 1/3-ina k celku a žiadater spoločnosť Slovfln s.r.o. na predmetnom pozemku je

taktiež podielovým spoluvlastnĺkom v podiele 1/3-ina k celku,

- ostávajúci spoluvlastnicky podiel na prevádzanom pozemku o veľkosti 1/3-ina k celku vlastnĺ

Slovenská republika, v správe Slovenského pozemkového fondu (ďalej ako SPF), pričom na základe

ustanovenia 516 až 19 zákona č. 180/1 995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastnĺctva
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k pozemkom, v zneni neskoršich predpisov a ustanovenia 3 ods.1 písm. a) nariadenia vlády SR Č.

238/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajimania, predaja, zámeny

a nadobůdania nehnuteínosti SPF, v znení neskoršich predpisov, může Slovenská republika (v

zastúpenl SPF) svoj spoluvlastnicky podiel na predmetnom pozemku previesť na žiadateľa na účely

vypoť/adan/a pod/elového spoluvlastníctva, al< má pozemok okrem štátu len jedného spoluvlastníka,

klon) vlastní nadpolov/čný pod/el a n/e je možné alebo pre fond účelné rozdelenie pozemku‘.

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

mesta Liptovský Mikuláš.

II. schvaruje

1. zrušenie a vypoť/adan/e podielového spoluvlastnicWa k pozemku parc. č. KN-C 1740/1 podra 9a

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako pripad hodný osobitného

zretera, vk. ú. Liptovský Mikuláš, medzi — mestom Liptovský Mikuláš, so sidlom Štúrova 1989/41

031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524, ako podielovým spoluvlastnikom vo veľkosti 2/3-iny

a Rimskokatolickou cirkvou, farnosťou Liptovský Mikuláš, so sidlom Štefana Moyzesa 66213,

031 01 Liptovský Mikuláš 1, IČO: 31 920 837, ako podielovým spoluvlastníkom vo verkosti 113-iny.

Ide o zrušenie podielového spoluvlastníctva k pozemku parc. č. KN-C 1740/1 ostatné plochy

o výmere 12595 m2 (LV Č. 3872), nachádzajúceho sa na Ul. 1. Mája (park Márie Rázusovej

Martákovej) ajeho vzájomné vyporiadanie reálnym rozdelenĺm pozemku podia geometrického plánu

Č. 45347191-71/2016, ato:

- mesto Liptovský Mikuláš, 50 sidlom Štúrova 1989/4 1, 031 42 Liptovský Mikuláš, Ičo:

00315524 sa stane výlučným vlastnikom pozemku parc. Č. KN-C 1740/1 ostatně plochy

o výmere 8 397 m2;

- Rímskokatolícka cirkev, farnost‘ Liptovský Mikuláš, se sídlem Štefana Moyzesa 662/3, 031 01

Liptovský Mikuláš, Ičo: 31 920 837 sa stane výlučným vlastn/kom novovytvoreného pozemku

parc. č. KN-C 1740/3 ostatně plochy o výmere 4 198 m2.

Podielové spoluvlastnictvo bude vyporiadané bez nároku na finančně urovnanie, tj. bezodplatne

a podielovi spoluvlastníci nie sú povinni platiť za zrušenie podielového spoluvlastnictva žiadne

finančné dorovnania. Ide o prevod majetku mesta z důvodu hodného osobitného zreteia, na

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

zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dövod hodný osobitného zreteľa:

je zrušenie podielového spoluvlastnĺctva na pozemku parc. č. KN-C 1740/1 ajeho vyporiadanie reálnym

rozdelením na základe geometrického plánu Č. 45347191-71/2016 medzi jednotlivých súčasných

podielových spoluvlastnikov, z ktorých sa zrušenlm podielového spoluvlastnictva stanů výlučnými

vlastníkmi. Fozemok parc. Č. KN-C 1740/1, ktorý nadobudne mesto do svojho výlučného vlastnictva,

využije mesto Liptovský Mikuláš na vybudovanie budúcej cyklotrasy v rámci realizácie stavby: „Mestská
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cyklotrasa za zamestnaním Liptovský Mikuláš“, čo je v súlade s platným územným plánom mesta

Liptovský Mikuláš. Na predmetnů stavbu bob mestom Liptovský Mikuláš vydané právoplatné územné

rozhodnutie o umiestneni stavby pod č. MsÚ/ÚR a SP 201 7/00191-03/Šar dňa 03032017.

2. A) nadobudnutie nehnuternosti v k. ů. Liptovský Mikuláš, nachádzajúcich sa na ul. Tranovského

(pri Baťovej uličke), a to:

a) pozemku parc. č. KN-C 15412 ostatně plochy o výmere 19 m2evidovaného v operáte katastra

nehnuteľnosti na LV Č. 324,

b) pozemku parc. č. KN-C 154/3 ostatné plochy o výmere 579 m2podra geometrického plánu č.

54/2017-LM, odČleneného z pozemku parc. č. KN-C 154/1 evidovaného v operáte katastra

nehnuternosti na LV Č. 324,

(pozemky spolu o výmere 598 m2),

od výlučného vlastnlka: spoločnosť PR - Invest, s.r.o., Jána Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina, IČO:

36417483, za kůpnu cenu určenú znaleckým posudkom 30 181 ‚06 eur, zaokrúhlene 30 181

eur, tj. 50,47eur/m2.

NadDbudnutlm nehnuteľností d6jde zo strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu

vlastnickych vzťahov k pozemkom parc. Č. K-NG 154/2 a parc.Č. KN-C 154/3, na ktorých bude

umiestnená a vybudovaná mestom Liptovský Mikuláš, ako investorom obslužná komunikácia C3

MO 5,5/30 S chodnikom pre pešich a s plochami statickej dopravy, priČom podra platného územného

plánu mesta a schválených zmien a doplnkov či územného plánu pešia zóna v historickej časti

mesta Liptovský Mikuláš je obslužná komunikácia „verejnoprospešnou stavbou“. Na pozemkoch je

vyznačený hlavný dopravno - obslužný vstup do riešeného územia, trasa verejnoprospešných

stavieb - vedenia verejnej vodovodnej siete a vedenia telekomunikačnej siete, Čo je taktiež v súlade

s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta. Pozemok parc. č. KN-C 154/2 je súčasťou

komunikácie a pozemok parc.č. KN-C 154/3 v kú. Liptovský Mikuláš je súčastou riešeného územia

Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu pešia zóna v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš,

ktorých záväzná Časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č.

4/2016/VZN s účinnosťou od 5.4.2016.

Podía znaleckého posudku Č. 83/2017 Zo dňa 19.06.2017 vyhotoveného sůdnou znalkyňou Ing.

Danou Piatkovou je všeobecná hodnota pozemku parc .Č. KN-C 154/2 stanovená na 958,93 eur

a všeobecná hodnota pozemku parc.Č. KN-G 154/3 stanovená na 29222,13 eur, spolu 30181,06

eur, čoje 50,47 eur/m2.

2. B) nadobudnutie nehnutel‘nost! v k. ů. Liptovský Mikuláš, nachádzajúcich se na u/. Tranovskěho

(pri Baťove] uiiČke) vyvlastnenim - v prípade, že spoločnosť PR - Invest, s.r.o. neuzavrie s mestom

kúpnu zmluvu v zmysle predchádzajúceho bodu 2. písm. A) - ato:

a) pozemku parc. Č. KN-C 154/2 ostatné plochy o výmere 19 m2evidovaného v operáte katastra

nehnuteľností na LV Č. 324,
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b) pozemku parc. č. KN-C 154/3 ostatné plochy o výmere 579 m2 podľa geometrického plánu č.

54/201 7-LM, odčleneného z pozemku parc. č. KN-C 154/1 evidovaného v operáte katastra

nehnuteľnosti na LV Č. 324,

(pozemky spolu o výmere 598 mz),

od výlučného vlastnika: spoločnosť PR - Invest, s.r.o., Jána Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina, IČO:

36417483, za cenu urdenú znaleckým posudkom 30181,06 eur, zaokrúhlene 30 181 eur, tj.

50,47eurIm2, v zmysle zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb ao nútenom

obmedzeni vlastnickeho práva k nim a o zmene a doplneni niektorých zákonov.

V prípade vyvlastnenia nehnuteľnosti ide o verejnoprospešný záujem podľa platného územného

plänu mesta Litovský Mikuláš a schválených zmien a doplnkov č.1 ůzemného plánu pešia zóna

v historickej Časti mesta Liptovský Mikuláš.

3. predaj prebytoČného nehnuterného majetku spósobom podra 9a ods. S písm. c) zákona Č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom zneni ako pre vod podielu majetku obce, ktorým sa realizuje

zákonné predkupné právo, vk. ú. Liptovský Mikuláš — pozemku parc. Č. KN-E 1029/1, orná pöda o

výmere 266 m2, V podiele 1/3-ina (čo k prevádzanému podielu predstavuje výmeru 88,66 m2),

zapisaného na LV Č. 7259 v katastri nehnuternosti, spoločností Slovfin s.r.o., Rusovská cesta 56,

Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 47197790, za kúpnu cenu 2 305 eur, t. j. 26

eur/m2.

Všeobecná hodnota pozemku podľa znaleckého posudku Č. 93/2017 zo dňa 20.06.2017

vypracovaného súdnym znalcom Ing. Petrom Makónim je stanovená 20,92 eur/rn2, čo je 1 854,77

eur, zaokrúhlene 1 855 eur. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v

účtovníctve k 31.08.2017 predstavuje 8,866 eur, Čo je 0,100 eur/m2. Pozemok. ktorý je predmetom

prevodu sa podía platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v

zóne III., pričom minirnálna 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 tlačí.

4. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zm/uve o zr/aden! vecného bremene spoČívejúce V práva uložen/a

inžinierskych s/et! (vodovodná, kana/izačná a elektrická prípojka), v k. ú. Palúdzka — medzi budúcim

povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastnikom pozemku KN-C 2055/12

a budúcim oprávneným z vecného bremena, Pavlom Pompom s manželkou Kvetoslavou

Pompovou, obaja trvale bytom Priebežná 489/8, Liptovský Mikuláš — Podbreziny, ako vlastnikmi

budúcej vodovodnej prĺpojky, kanalizaČnej pripojky a elektrickej pripojky. Predmetom zmluvy bude

zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sieti, a to vodovodnej, kanalizačnej

a elektrickej pripojky cez pozemok parc. Č. KN-C 2055/12 a práva vstupu za ůčelom prevádzkovania

týchto sieti v prospech vlastníka pozemku parc. Č. KN-C 1779/2 zaplsaného na liste vlastnictva Č.

3319, ako budúceho oprávneného zvecného bremena.

Riadna zmluva o zriadeni vecného bremena sa uzatvorí po realizácii vodovodnej, kanalizačnej

a elektrickej pripojky vybudovaných v rámci stavby: Rodinný doma v rozsahu vyznaČenom na

porealizaČnom geometrickom pláne, ato najneskór do 90 dni odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
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kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby resp. najneskör do 90 dnĺ odo dňa vydania ohlásenia

drobnej stavby. Strana oprávnená z vecného bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena

pri podpise zmluvy o vecnom bremene za zriadenie a časovo neobmedzené využĺvanie práva

uloženia vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prĺpojky cez pozemok vo vlastnictve mesta

jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v čase uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného

bremena.

V zmluve o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena sa budúci oprávnený z vecného bremena

zaviaže vykonať úpravu podkladovej a krytovej vrstvy vozovky podľa podmienok vydaného

rozhodnutia na zvláštne užĺvanie miestnej kornunikácie, ktoré vydá cestný správny orgán Okresný

úrad v Žiline, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Ide o uzatvorenie zmluvy podľa 5 9

ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obcĺ v platnom zneni.

5. predaj prebytočného nehnutefného majetku spósobom pod/ä 5 9a ods. 8 písm. e) zákona Č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v piatnom zneni ako pr/pad hodný osobitného zretera vk. ů. Palúdzka

— pozemku parc. č. KN-C 2001/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 rn2, nachádzajúceho sa

na ul. Okružnej, Rudolfovi Balážovi a manželke Margite Balážovej do BSM, obaja trvale bytom ul.

Okružná 80/8, 031 01 Liptovský Mikuláš - Palúdzka, za kúpnu cenu 957 eur (t. j. 33 eur/m2).

Kupujůci uhradia predávajúcernu celú kúpnu cenu do jedného roka odo dňa podpisu kúpnej zrnluvy

oboma zmluvnými stranami, ato v mesačných splátkach vo výške 79,75 eur/mesiac. Návrh na vklad

vlastnickeho práva do katastra nehnuteľnosti z titulu kúpy podá predávajúci až po úplnom uhradeni

celej kúpnej ceny na účet predávajúceho stranou kupujúcou.

Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie vlastn[ckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C

2001/2, na ktorom je umiestnená a vybudovaná stavba. „ Pristrešok — krytá rampa pre vjazd a vstup

do rodinného domu a oplotenie“ vo vlastnĺctve nadobúdateľov a na ktorú bob mestom Liptovský

Mikuláš vydané právoplatné stavebné povolenie dňa 31.08.2016 pod č. ÚR a SP 2006/03755-03 Šu

a dňa 19.12.2011 dodatočné povolenie zmeny stavby pod Č. ÚR a SP 2011/01729-03 Šu.

Predmetný pozemok je t. Č. oplotený k rodinnému domu súp. Č. 80 stojacom na parcele č. KN-C

1996 vo vlastnĺctve nadobúdateľov (LV Č. 3564).

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 31 .08.2017 predstavuje

957 eur, čo je 33 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa platných Zásad

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

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

Ide o prevod majetku mesta z dóvodu 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 zretel‘a:

je majetkovoprávne usporiadanie vlastnickych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 2001/2, ktorý svojim

oplotením tvor[ kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 1996, KN-C 1997 a stavbou: „Rodinný doma

súp. Č. 80 postavenou na parcele Č. KN-C 1996 vo vlastnĺctve žiadateľov (LV Č. 3564). Na prevádzanom

pozemku je vybudovaná stavba. „Pristrešok — krytá rampa pre vjazd do rodinného domu a opbotenie« vo
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vlastnictve žiadateľov, na ktorú bob vydané stavebné povolenie. Pozemok žiadatelia dlhodobo užívajú na

základe nájomnej zmluvy. Predmetným prevodom sa zabezpečĺ súlad skutkového a právneho vzťahu.

ide o prevod vlastnictva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu, nakoľko pozemok jet. č. oplotený

k rodinnému domu.

6. predaj prebytočného nehnuterného majetku spósobom podia 9a ods. 8 písm. e) zákona Č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretera, Vk. Ú. OkohČně

— pozemkov parc. č. KN-C 1245/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 rn2, parc.č. KN-C

125917 ostatné plochy o výmere 4 m2 a parc.č. KN-C 1259/8 ostatné plochy o výmere 24 m2

/pozemky spolu o výmare 46 m2/ podra geometrického plánu Č. 36735299-30/2017 (ako diely „1“,

2“, p3“), nachádzajúcich sa na ul. Stošická, V prospech spoločnosti Craemer Slovakia, s.r.o., 50

sidlom P.O.BOX č. 18, Priemyselná zóna Okoličné, 031 04 Liptovský Mikuláš, Ičo: 31 618 006, za

kúpnu cenu I 518 eur (t. j. 33 eur/rn2). ÚČebom prevodu je rozširenie už eXistujúceho prístupu

k susednému pozemku parc.č. KN-C 288/6 nachádzajúceho sa v k.ú. Beňadiková vo vlastníctve

žiadatera (LV Č. 361). Na prevádzaných pozemkoch kupujúci vybuduje dopravný vjazd zmiestnej

komunikácie - ul. Stošická na susednú nehnuteľnosť parcelu č. KN-C 288/6 v kú. Beňadiková,

v rámci plánovanej investičnej výstavby s infraštruktúrou pre účely vlastných podnikateľských aktiv[t

a činnostĺ na pozemku parc.č. KN-C 288/6 v k.ú. Beňadiková.

Všeobecná hodnota pozemkov parc.č. KN-C 1245/3, KN-C 1259/7 a KN-C 1259/8 podľa znaleckého

posudku č. 161/2017 zo dňa 13.07.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom

je stanovená na 529 eur, zaokrúhlene 530 eur, tj. 11,50 eur/m2.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 31 .08.2017 predstavuje

4 eur. Pozemky1 ktoré sú predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia $ rnajetkorn

mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne III., pričom minimálna kůpna cena za 1 m2 pozemku je

v danej záne stanovená na 18 eur/rn2 -33 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 zretera:

pozemky, ktoré sú predmetorn odpredaja sa nachádzajú pri pozemku parc.č. KN-C 288/6 v k.ú.

Beňadiková a pozemkoch parc.č. KN-C 1245/2, KN-C 1259/5, KN-C 1259/6v kú. Okoličné vo vlastnictve

žiadateFa, ktorý ich využije na rozšĺrenie a zabezpečenie prĺstupu k svojej nehnuteľnosti pozemku parc.č

KN-C 288/6 v k.ú. Beňadiková. Pozemky majú pre svoj tvar a malú výmeru obmedzené samostatné

využitie, nachádzajúce sa v blízkosti komunikácie s jej ochranným pásmom, na ktorých sú skaly, rokliny

a výmole. Pre mesto sú nevyužiteľné a účelné len pre konkrétneho záujemcu.

7. predaj prebytočného nehnutei‘ného majetku spósobom podlá 9e ods. 8 písm. e) zákona Č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom zneni ako pr/pad hodný osobitného zretefa, v k. Ú. Bod/ce —

pozemku parc. Č. KN-C 2847/7 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 135 m2 podľa geometrického

plánu č. 34842471-46/2017 (ako dlely 1, 2), nachádzajúceho sa na Ul. Bodická, Petrovi Strapkovi

a manželka Katarina Strapkovej do BSM, obaja trvale bytom Bodická 71/52, 031 01 Liptovský

Mikuláš - Bodice, za kúpnu cenu 4455 eur (t. j. 33 eur/m2), za účelom jeho využitia ako
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prístupovej plochy k nehnuteínostiam vo vlastnictve nadobúdaterov, ato k pozemkom parc.č. KN-C

2847/6 (LV Č. 680), parc. č. KN-C 8/1, KN-C 8/2, KN-C 8/3 ak stavbe: Rodinný doma súp. Č. 71

postavený na parcele Č KN-C 8/3 vo výluČnom vlastnictve Katarĺny Strapkovej (LV Č. 685). V rámci

úpravy prĺstupovej plochy nadobúdatelia zrekonštruujú aj Časť nevyhovujúceho oplotenia na hranici

pozemku parc. Č. KN-C 2847/7 susediaceho s pozemkom parc. Č. KN-C 2/1 vo vlastnictve

Rimskokatolickej cirkvi.

Všeobecná hodnota pozemku parc.Č. KN-C 2847/7 podľa znaleckého posudku Č. 181/2017 zo dňa

15.08.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 3 106,35 eur,

zaokrúhlene 3110 eur, tj. 23,01 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta

vedeného v úČtovnictve k31.08.2017 predstavuje 9,14 eur. Pozemok, ktorýje predmetom prevodu

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.

Ide o prevod majetku mesta z dóvodu 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.

Dövod hodný osobitného zreteľa:

ide o prevod pozemku nízkej výmery za úČelom zlepšenia pristupu k nehnuteľnostiam vo vlastnlctve

žiadateľov, ato k pozemkom parc. Č. KN-C 2847/6, KN-C 8/1, KN-C 8/2, KN-C 8/3 a stavbe.Rodinný

dom“ súp. Č. 71. Pozemok je z hľadiska jeho situovania pre mesto nevyužiteľný, má obmedzené

samostatné využitie, nakorko sa nachádza v blízkosti miestnej komunikácie a medzi pozemkami vo

vlastnĺctve kupujúcich a Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Palúdzka, ktorá pisomne vyjadrila svoj nezáujem

o jeho odkúpenie.

8. predaj prebytočného nehnutel‘ného majetku spósobom pod/ä 5 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

138ĺ1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení ako prípad hodný osobitného zretefa; zriadenie

predkupného práva v prospech mesta Liptovský Mikuláš a zriadenie vecného bremena

spočívajúceho v práve uloženia inžinierskej siete (verejné osvetlenie), v k. ú. Liptovský Mikuláš, a to:

pozemkov parc. Č. KN-C 840/2 záhrady o výmere 671 m2 a parc. č. KN-C 854/34 zastavané plochy

a nádvoria o výmere 213 m2 /pozemky spolu o výmere 884 mY podľa geometrického plánu Č.

44026595-75/201 7, nachádzajúcich sa na ul. Kpt. Nálepku, v prospech spoloČnosti IPATEX, s.r.o.

So sídlom J. Janošku 5, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45633118, za kúpnu cenu 10608 eur

(t. j. 12 eur/m2), za úČelom výstavby bezbariérového, dvojpodlažného objektu: „Chránenej dielnť,

ktorá bude zamestnávať ťažko zdravotne postihnutých, s hlavnou Činnosťou zameranou na

prevádzku výrobných priestorov s vyšívacími a šijacimi strojmi, priestorov pre potlaČe textilu

aplikované žehliacou technikou a priestorov pre reklamné propagaČné materiály.

Kúpna zmluva bude uzatvorená za podmienky zriadenia zákonného predkupného práva v prospech

mesta Liptovský Mikuláš podra 603 ods. 2 ObČianskeho zákonnika v platnom zneni na celý

predmet kúpy za rovnakú cenu, za akú ho kupujúci nadobudol, a to pre prípad akéhokoľvek prevodu

na tretiu osobu. Predkupné právo sa zriadi ako vecné právo a vznikne vkladom do katastra

nehnuteľností, priČom půjde o zriadenie predkupného práva Časovo obmedzeného, a to do doby

právoplatnosti kolaudaČného rozhodnutia na stavbu chránenej dielne.
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V kúpnej zmluve bude dohodnutý záväzok kupujúceho, že predmet kúpy využije výlučne za účelom

výstavby bezbariérového, dvojpodlažného objektu chránenej dielne, v ktorom bude zamestnávať

ťažko zdravotne postihnutých. Zároveň sa kupujúci zaviaže, že odo dňa právoplatnosti

kolaudačného rozhodnutia tohto objektu po dobu desiatich rokov zachová účel prevádzkovania

chránenej dielne so zamestnanim pre ťažko zdravotne postihnutých. Pre pripad nedodržania

účelového využitia pozemkov a účelu prevádzkovania objektu chránenej dielne po dobu desiatich

rokov, budú v zmluve dohodnuté oprávnenia mesta Liptovský Mikuláš:

a) odstúpiť od zmluvy od jej začiatku; ak predávajúci nevyužije možnosť odstúpenia od

zmluvy, kupujúci sa zaviaže, že nadobudnutú nehnuternosť spätne odpredá mestu za rovnakú

kúpnu cenu za akú ju Od predávajúceho nadobudol, bez inflačného navýšenia. V prípade, že

dójde k odstúpeniu od zmluvy resp. spätnému odpredaju, mesto si uplatni voči kupujůcemu

zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny stanovenej podia znaleckého posudku č. 193/2017 zo

dňa 31.08.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom ako všeobecnej

hodnoty nehnuteľnosti; alebo

b) uplatniť si voči kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny stanovenej podľa

znaleckého posudku č. 193/2017 zo dňa 31.08.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing.

Miroslavom Todákom ako všeobecnej hodnoty nehnutefnosti.

V pripade prevodu pozem kov parc. KN-C 840/2 a parc. č. KN-C 854/34 tretej osobe kupujúcim ako aj

ďalšimi novými vlastníkmi pozemkov parc. č. KN-C 840/2 a parc. č. KN-C 854/34, prejdú všetky

práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na nového vlastníka. Pre takýto prípad kupujúci v

kúpnej zmluve zaviaže nového vlastníka splniť všetky povinnosti, ktoré na seba prevzal touto

zmluvou uzavretou s mestom. Pri nesplnen[ tejto povinnosti je povinný predávajúci uhradiť mestu

zmluvnú pokutu vo výške 50% zceny stanovenej podľa znaleckého posudku č. 193/2017 zo dňa

31.08.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom ako všeobecnej hodnoty

nehnuteinostl. Kupujúci sa zároveň v kúpnej zmluve zaviaže, že do 3 dní od nadobudnutia

právoplatnosti rozhodnutia o povoleni vkladu vlastnickeho práva k predmetu zmluvy na tretiu osobu

písomne túto skutočnosť oznámi mestu.

V zmluve bude ďalej dohodnuté, že ak kupujúci v lehote do jedného roka odo dňa podpisu tejto

zmluvy nezĺska právoplatné stavebné povolenie a v lehote do jedného roka od nadobudnutia

právoplatnosti stavebného povolenia nezačne s výstavbou objektu chránenej dielne je predávajúci

oprávnený od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy

odstúpiť aj v pripade, ak kupujúci objekt chránenej dielne neskolauduje do dvoch rokov od začatia

výstavby. V pripade, že dójde z ktoréhokorvek dóvodu k odstúpeniu od zmluvy, mesto si uplatní voči

kupujúcemu zmluvnů pokutu vo výške rovnajúcej sa kúpnej cene.

Súčasťou kúpnej zmluvy bude aj zriadenie časovo neobmedzeného a bezodplatného vecného

bremena spočívajúce v práve uloženia kábla verejného osvetlenia cez pozemky parc. č. KN-C 840/2

a parc. č. KN-C 854/34 v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne č. 44026595-75/2017

a práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete, v prospech vlastnika kábla verejného

osvetlenia t. j. mesta Liptovský Mikuláš. V kúpnej zmluve bude ďalej uvedené, že kupujúci si je

vedomý, že cez pozemky parc. č. KN-C 840/2 a parc. č. KN-C 854/34 je okrem kábla verejného
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osvetlenia trasovaný aj STL plynovod D 160 PE s pripojkami v správe SPP — distribúcia, as.

Bratislava, na ktorý sa vzťahuje ochranné a bezpečnostné pásmo.

Všeobecná hodnota pozemkov parc. č. KN-C 840/2 a parc. č. KN-C 854/34 podľa znaleckého

posudku č. 193/2017 zo dňa 31.08.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom

je stanovená na 33 28260 eur, zaokrúhlene na 33 300 eur, čo je 37,65 eur/m2. Zostatková hodnota

prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 31 .08.2017 predstavuje 14671,748 eur, 60

je 16,597 eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia

s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne II., pričom minimálna kůpna cena za 1 m2

pozemku je v danej záne stanovená na 33 eur/m2 - 66 eur/m2. Ide o prevod majetku mesta z dóvodu

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:

na pozemkoch, ktoré sú predmetom predaja žiadateľ vybuduje bezbariérový, dvojpodlažný objekt:

„Chránenej dielne“, v ktorom bude zamestnávať zdravotne ťažko postihnutých1 čm vytvori pracovné

prostredie pre ich uplatnenie sa na trhu práce. Spoločnosť IPATEX, s.r.o. pbsobi v Liptovskom

Mikuláši už takmer 10 rokov, zamestnáva zdravotne ťažko postihnutých ajej hlavnou činnosťou je

prevádzkovanie chránenej dielne zamerané na vyšivanie, potlač textilu a reklamnú činnosť. Zámerom

spoločnosti vybudovanim chránenej dielne je ďalšie rozširovanie služieb a vytvorenie nových

pracovných miest pre zdravotne ťažko postihnutých, s cieíom skvalitniť život ľuďom so zdravotným

postihnutĺm, pre ktorých je chránená dielňa zvyčajne jedinou možnosťou zamestnať sa;

chránená dielňa má viac spoločenský ako ekonomický význam. Prispieva k zachovaniu tradĺcii. Podľa

vyjadrenia žiadateľa, aby boli výrobky predané ide to na úkor pridanej hodnoty a chránená dielňa tak

nie je schopná vytvoriť si dostatočné kapitálové zázemie na další rozvoj a rozširovanie výroby. Aj z tej

minimálnej pridanej hodnoty sa spoločnosť snažĺ vytvoriť nové a ďalšie pracovné prĺležitosti pre ľudi

so zdravotným postihnutím.

9. predaj prebytočného nehnutefného majetku spósobom podia 9a ods. 8 písm e) zákona Č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v pietnom znen! ako pripad hodný osobitného zretefa, vk. ú. Liptovská

Ondrašová — pozemku parc. 6. KN-C 88/605 zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m2 podía

geometrického plánu č. 204-59/2017, nachádzajúceho sa na ul. Rornickej, do podielového

spoiuviastnictva vprospech: 1. Ing. Anna Babariková, trvale bytom Vrakunská 12521/41, 821 06

Bratislava - Podunajské Biskupice, do podieiu 1/2-ica a 2. Ing. Božena Babariková, trvale bytom

Rolnicka 439/1, 031 05 Liptovský Mikuláš - Liptovská Qndrašová, do podieiu 1/2-ica, za kůpnu

cenu 5 346 eur (t. j. 33 eur/m2). Účelom prevodu je rekonštrukcia rodinného domu súp. 6. 46

postaveného na parcele č. KN-C 124 a stým spojené zabezpečenie pristupu na susedné pozemky

parc. č. KN-C 124, KN-C 128, KN-C 125/1 vo vlastníctve žiadaterov (LV 6. 2051).

Na pozemku, ktorý je predmetom prevodu sa nachádza potrubie verejného vodovodu, podzemně

VN a NN vedenie. V pripade, ak sa v budúcnosti vytýčením preukáže existencia inžinierskej siete vo

vlastnictve mesta, a to verejného osvetlenia s ochranným pásmom v pozemku parc. 6. KN-C 88/605,

nadobúdatelia sa v kúpnej zmluve zaviažu k povinnosti následne uzatvoriť s mestom zmluvu
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o zriadeni vecného bremena, pričom vecné bremeno bude časovo neobmedzené a bezodplatné,

a práva a povinnosti z takto uzatvorenej zmluvy prejdů na každého ďalšieho vlastnika pozemku.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 31.08.2017 predstavuje

2 688,71 eur, čo je 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 ni2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 - 66 eur/m2. Ide o prevod majetku

mesta z dövodu 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 zreteľa:

pozemok, ktorýje predmetom odpredaja sa nachádza pri pozemkoch parc. Č. KN-C 124, KN-C 128, KN-

C 125/1 a stavbe rodinného domu súp. Č. 46 postaveného na parcele č. KN-C 124 vo vlastnĺctve

žiadateľov (LV č. 2051); žiadatelia ho využijú na zabezpečenie pristupu k svojim nehnuteľnostiam za

účelom rekonštrukcie rodinného domu; pozemok má obmedzené samostatné využitie a pre mesto je

nevyužiteíný.

10. a) podia 5 9 ods. 2 písm. a) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci vplatnom zneni späsob

prevodu vlastn(ctva nehnuternosti v k. ú. Liptovský Mikuláš — pozemku parc. Č. KN-C 3363/49

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

b) podra 5 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci vpiatnom znenípodmienky

obchodnej verejnej sút‘aže (d‘alej len „OVS“) na pra vod nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš —

pozemku parc. č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty o výmere 2373 m2, nasledovne:

Osobitne schvaľované podmienky

schválené Mestským zastupiteľstvom Liptovský Mikuláš uznesením Č /2017 zo dňa 21.09.2017.

Predmet Ovs

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

kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže nachádzajúci sa na Nábreží J. Kráía, a to nehnuteínosti:

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,

zapisanom na LV Č. 4401 v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným ůradom Liptovský Mikuláš,

katastrálnym odborom.

2. Funkčně a dominantné využitie predmetu sút‘aže:

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

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

zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č.115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná Časť bola vyhlásená

všeobecne závazným nariadenim mesta Liptovský Mikuláš Č.7/2O1ONZN dňa 16.12.2010

s úČinnosťou dňom 1.1.2011 v zneni zmien a doplnkov v urbanistickom bloku „zmiešané územie
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s prevahou občianskej vybavenosti U Max. výška zástavby v predmetnom bloku je 5 nadzemných

podlaží a index zastavanej plochy je max.40 %.

Prevládaiúcim funkčným využitím je formujúce typický verejný charakter prostredia s koncentráciou

zariadeni občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady

pre uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateľov i návštevníkov mesta. Najmä: administrativa,

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

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

starostlivosti, zariadenia zábavy,...

Prĺpustné je funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi

prevládajúci charakter a kvalitu prostredia. Najm: bytové domy s polyfunkčným parterom,

zariadenia výrobných služieb 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 preverenim podrobnejšou

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 zelene, ČSPH ako súčasť objektov

a areálov občianskej vybavenosti,

Nepripustné ie funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplwmi

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

využitia priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadeni občianskej vybavenosti.

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

zástavby, zariadenia priemyselnej a pornohospodárskej výroby, stavebnĺctva, sklady s vysokými

nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej

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

zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatĺvnych dopadov na okolité prostredie

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

systémov energetiky, zariadenia pohrebnictva /cintoriny, urnové háje, krematóriá/, samostatne

stojace ČSPH,...

2.2 Ostatná časť pozemku p. Č. KN-C 3363/49 sa nachádza v urbanistickom bloku „zmiešané

územie s prevahou zariadení pre šport a rekreáciuU. Max. výška zástavby v tomto bloku sú 4

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

Prevládaiúcim funkČným využitím tohto bloku je formujúce typický charakter prostredia s nižšou

intenzitou využitia územia a s koncentráciu krytých i otvorených zariadenĺ pre šport a rekreáciu

celomestského i regionálneho významu vytvárajůce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály

potrieb obyvateľov i návštevnikov mesta. Najmš: 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,...

Pripustné ie funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi

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

Nepripustné je funkčně využitie, 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 športu a rekreácie. Najm: rodinné domy,

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

negatĺvnym vplyvom na kvalitu prostredia /veľkoobchodné zariadenia, hypermarkety (bigbox)/,

zariadenia priemyselnej a pornohospodárskej výroby, stavebníctva, 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 negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická

elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../, zariadenia nadradených systémov

energetiky, zariadenia pohrebnĺctva /cintorĺny, urnové háje, krematóriá/,...

Potrebný počet parkovacích stání podľa platných STN je nutné zabezpečiť na vlastnom pozemku.

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponůka na predaj je cena

118 650,00 eur, (slovom: stoosemnást‘tisicšesťstopäťdesiat eur), t. J. 50 eur/m2.

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

verejných súťaži uhradi viťaz súťaže najneskór do 14 dni od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

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

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

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanoveni 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.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 31 .08.2017 predstavuje

177,23 eur, čo je 0,075 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom OVS sa podľa platných Zásad

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

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

4. Výška finančneJ zábezpeky predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny, t. j. 23 730 eur

(slovom: dvadsaťtritisicsedemstotridsať eur), ktorá musí byť zložená na bankový účet vedený

v Prima banke Slovensko, as., č. Ú.: SK 61 5600 0000 0015 0044 8065 BIC: KOMASK2X najneskór

tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov.

Žiadny z navrhovateľov 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

flnančnej zábezpeky.

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

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

KOMASK2X.
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6. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej sůťaže boli schválené uzneseniami

Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012, Č. 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, Č. 19/2017 zo dňa 13.04.2017 ač /2017 zo dňa 21.09.2017.

II.

Časový plán súťaže

1. Vyhlásenie sút‘aže: 03.10.2017

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

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

poschodie, kontaktná osoba: JUDr. Lakotová, tel. Č.: 044/5565241, e-mail: s.lakotova(ämikulas.sk.

3. Ukončenie predkiadania návrhov súťaže: 03.11. 2017 do 14.00 hod.

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhovje 15.11.2017013.00 hod.

5. Vita súťaže je povinný uzavrieť kůpnu zmluvu do 90 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou.

V prlpade, že do 10 kalendárnych dnI od vyzvania na uzavretie kúpnej zmluvy vlťaz súťaže

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

III.

Kritérium hodnotenia návrhov

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

nehnuteľnosti predložená navrhovateFom.

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

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

IV.

Osobitné dojednania

V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujůci 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 prĺpojka s vodomernou šachtou pre tenisovú halu.

11. a) podíä 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom zneni spósob

prevodu vlastníctva nehnuterností Vk. ú. Liptovský Mikuláš — pozemkov parc. Č. KN-C 2030/1

zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2, parcč. KN-C 2032 zastavané plochy a nádvoria

o výmere 58 m a parc.Č. KN-C 2033 záhrady o výmere 80 m2 (pozemky spolu o výmere 195 m2),

— obchodnou verejnou sút‘ažou (ďalej Jen “OVS“)

b) pod/ä 9 ods. 2 písm. b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí V p/atnom ZnenÍ podmienky

obchodnej verejnej sút‘aže (c/alej len „OVS“) na prevod nehnuteí‘nosti v k. ú. Liptovský Mikuláš —

pozemkov parc.č. KN-C 2030/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2, parc.Č. KN-C 2032

Zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 a parc.Č. KN-C 2033 záhrady o výmere 80 rn2,

(pozemky spolu o výmere 195 m2) nasledovne:
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Osobitne schvaľované podmienky

schválené Mestským zastupiteľstvom Liptovský Mikuláš uznesením Č /2017 zo dňa 21 .09.2017

Predmet Ovs

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

kúpnej zmluvy, ato nehnuteínostl:

pozemok parc. č. KN-C 203011 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 57 rn2, pozemok parc.č.

KN-C 2032 zastavané plochy a nádvoria O výmere 58 m2 a pozemok parc.č. KN-C 2033 záhrady

o výmere 80 m2 (pozemky spolu o výmere 195 m2), nachádzajúce sa na ul. Vrbická, v k. ú. Liptovský

Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, zapisané na liste vlastníctva 4401

v katastri nehnuternosti vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom.

2. Funkčné a dominantné využitie predmetu sút‘aže:

Pozemky parc. č. KN-C 2030/1, 2032, 2033 vk. ú. Liptovský Mikuláš sa nachádzajú podľa platného

ůzemného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesenlm mestského zastupitefstva

Liptovský Mikuláš č.115/2010 dňa 1612.2010 a jeho záväzná Časť boIs vyhlásená všeobecne

záväzným nariadenim mesta Liptovský Mikuláš Č. 7/2O1ONZN dňa 16.12.2010 s úČinnosťou dňom

1.1.2011 v zneni zmien a doplnkov v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou rodinných

dornov“. Maxirnálna výška zástavby v predmetnom bloku sú 2 nadzemné podlažia a index

zastavanej plochy je maxirnálne 30%.

Prevládaíúcim funkčným využitím je forrnujúce typický obraz prostredia charakteristický

nizkopodlažnou zástavbou prevažne rodinných domov s vysokým podielom neverejnej zelene

súkromných záhrad, s rninirnálnyrn podielorn plochy zelene z plochy pozemku 20 %.

Najrná: rodinné domy, rodinné domy s integrovanými zariadeniami obČianskej vybavenosti,

zariadenia občianskej vybavenosti slůžiace pre obsluhu prirahlého územia — zariadenia obchodu,

služieb, školstva, Zdravotnictva, verejného stravovania, kultúry, športu a rekreácie,...

Prípustné íe funkčně využit/e vhodne dopíňajúce prevládajúci charakter prostredia, zvyšujúce jeho

polyfunkčnosť s cieľom uspokojiť potreby bývajúcich, s dórazorn na rninirnalizáciu negativnych

vplyvov na obytné prostredie.

Najrná: bytové domy — hmotovo-priestorovým riešením vhodne zaČlenené do okolitej Zástavby,

zariadenia prechodného ubytovania, zariadenia obČianskej vybavenosti nerušiace svojou

prevádzkou okolité obytné prostredie, zariadenia výrobných služieb (dielne, opravovne,...) a drobnej

výroby nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie, zariadenia technickej infraštruktúry

slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, obslužné komunikácie, plochy a objekty

statickej dopravy, plochy upravenej zelene,...

NeDríDustné je funkčně využitie, ktoré svojirni priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi

na okolie neprimerane znižuje kvalitu okolitého obytného prostredia.

Najrná: zariadenia priernyselnej a pornohospodárskej výroby, Zariadenia stavebnej výroby,

veľkosklady s vysokými nárokrni na dopravnú obsluhu, nákupně centrá, zariadenia ov
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celomestského a regionálneho významu, zariadenia pre špon a rekreáciu celomestského

a regionálneho významu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry,

ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovín/, špecifické

zaniadenia dopravy lokálneho významu (heliport,...), zariadenia energetiky lokálneho významu bez

negativnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus.../

zariadenia nadradených systémov energetiky, zaniadenia pohrebníctva /cintoniny, urnové háje,

krematóriá/,

Prevádzkovatelia objektov sü povinní zaistiť potrebné plochy statickej dopravy na prevádzku

zaniadení, vyplý,ajúce z ustanovenĺ STN 736110, na vlastných pozemkoch.

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš je zverejnený na www.mikulas.sk.

(Stavebnú čiaru zástavby je potrebné konzultovať s útvarom hlavného architekta MsÚ Liptovský

Mikuláš).

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 12 870,00

eur (slovom: dvanásťtisícosemstosedemdesiat eur), t. j. 66 eur/m2.

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

verejných súťaži uhradí vĺťaz súťaže najneskůr do 14 dní od uzatvorenia kůpnej zmluvy.

Cena predmetných nehnuteľností na základe znaleckého posudku č. 15/2014 vypracovaného

znalcom Ing. Miroslavom Todákom zo dňa 24.01.2014 ako všeobecná hodnota majetku podľa

vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Č. 492/2004 Z. z. o stanoveni všeobecnej

hodnoty majetku predstavuje sumu 5768,10 eur, zaokrúhlene 5 800,- eur, tj. 29,58 eur/m2. Cena

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

mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 31.08.2017 je 3236,41

eur, čo je 16,597 eur/m2. Pozemky, které sú predmetom Ovs sa podľa platných Zásad

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

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

4. Výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny, t. j. 2 57400

eur (slovom: dvetisicpaťstosedemdesiatštyri eur), ktorá musí byť zložená na bankový účet vedený

v Prima banke Slovensko, as., Č. Ú.: SK 61 5600 0000 0016 0044 6065 SIC: KOMASK2X najneskór

tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov.

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

mesta tvoriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky, resp. úhrady kúpnej ceny so započ[tanim

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 SIC:

KOMASK2X.

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

mestského zastupiteľsWa Liptovský Mikuláš č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012, Č. 137/2012 zo dňa

13.12.2012, Č. 59/2013 zo dňa 27.06.2013, Č. 102/2014 zo dňa 23.10.2014 ač /2017 Zo dňa

21.09.2017.
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II.

Časový plán súťaže

1. Vyhlásenie súťaže: 03.10.2017

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

nachádzajú na Mestskom ůrade Liptovský Mikuláš, v úradných hodinách č. dverí 206, II. poschodie,

kontaktná osoba: Mgr. Eva Popročová, tel. č.: 044/5565246, e-mail: e.poprocovamikulas.sk.

3. Ukončeníe predkladania návrhov súťaže: 03.11.2017 do 14.00 hod.

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 15.11.20170 13.30 hod.

5. Vťaz sútaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 90 dni odo dňa vyhodnotenia súfaže komisiou,

V pripade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie kúpnej zmluvy víťa2 sůtaže

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

III.

Kritérium hodnotenia návrhov

1. Kritériom pre hodnotenie predložených sút‘ažných návrhov je najvyššia ponůknutá kúpna cena

za nehnuteľnosti predložená navrhovateFom.

2. Viťazom sůťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponůknutou cenou pri dodržani všetkých

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

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:
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Dóvodová správa

K bodu 1.:

Mesto Liptovský Mikuláš požiadalo Rimskokatolicku cirkev, farnosť Liptovský Mikuláš (ďalej len 0cirkeV‘)

O zrušenie podielového spoluvlastnlctva na pozemku parc.č. KN-C 1740/1 ostatné plochy o výmere 12 595 rn2,

nachádzajúceho sa na ul. 1 mája, v katastrálnom území Liptovský Mikuláš (ide o park MR. Martákovej),

zapísaného v katastri nehnuteľností v registri „C na liste vlastnictva Č. 3872. Mesto Liptovský Mikuláš má na

pozemku parc. č. KN-C 1740/1 podielové spoluvlastnictvo v podiele 2/3-iny k celku a Rímskokatolicka cirkev,

farnosť Liptovský Mikuláš má podielové spoluvlastníctvo v podiele 1/3-ina k celku.

Na základe vzájomnej dohody medzi mestom a cirkvou vo veci rušenia podielového spoluvlastnictva, dalo

mesto vypracovať geometrický plán Č. 45347191-71/2016 pre účely vyporiadania pozemku reálnym rozdelením.

Podľa tohto geometrického zamerania sa mesto stane výlučným vlastnlkom pozemku parc. č. KN-C 1740/1

ostatné plochy o výmere 8 397 m2 a cirkev sa stane výlučným vlastnikom pozemku parc. č. KN-C 1740/3

ostatné plochy o výmere 4 198 m2.

Po zrušení podielového spoluvlastnictva mesto Liptovský Mikuláš pozemok vo svojom výluČnom vlastnictve

plánuje využiť na vybudovanie budúcej cyklotrasy v rámci realizácie stavby: Mestská cyklotrasa za

zamestnanim Liptovský Mikuláš“. Na predmetnú stavbu bob rnestom Liptovský Mikuláš vydané právoplatné

územné rozhodnutie o umiestneni stavby pod č. MsÚ/ÚR a SP 201 7/00191-03/Šar dňa 03.03.2017.

K bodu 2.:

Mesto Liptovský Mikuláš v súčasnej dobe pracuje na majetkovoprávnom usporiadani pozemkov v lokalite

zadných traktov východnej strany Námestia osloboditeľov v súvislosti s plánovanou výstavbou „pristupovej

obslužnej komunikácie v tejto lokalite v zmysle schválených zmien a doplnkov č.1 územného plánu pešia zóna

v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš.

V rámci uvedenej výstavby je nevyhnutný zásah do pozemkov parc. č. KN-C 154/2 a KN-C 154/3,

nachádzajúcich sa v k.ú. Liptovský Mikuláš, na ul. Tranovského, ktoré sú v evidencii nehnuteľnosti zapisané na

liste vlastnictva Č. 324, v prospech spoločnosti PR — Invest, s.r.o., Jána Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina, IČO:

36417483.

V zmysbe vyjadrenia útvaru hlavného architekta, podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý

bol schválený uznesenlm mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 zo dňa 16.12.2010 ajeho

záväzná časť boba vyhlásená všeobecne záväzným naradením mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2O1ONZN dňa

16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 v zneni zmien a doplnkov, sa pozemky parc. č. KN-C 154/2 a KN-C

154/3 (vytvorený geom. plánom zparc.č. KN-C 154/1) nachádzajú vurbanistickom bloku zmiešané územie

mestského centra“.

Prevádzkovatebia objektov sú povinní na celom území mesta zaistiť potrebné plochy statickej dopravy pre

prevádzku zariadeni, vyplývajúce z ustanoveni STN 736110, na vlastných pozemkoch.

Pozemok parc.č. KN-C 154/3 v kú. Liptovský Mikuláš je súčasťou riešeného územia Zmien a doplnkov Č. 1

územného plánu pešia zóna v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš, ktorých záväzná časť boba vyhlásená

Všeobecne závazným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2016/VZN s účinnosťou od 5.4.2016.

V uvedenom všeobecne závaznom nariadenl mesta Liptovský Mikuláš sa určuje nevyhnutná vybavenosť

stavieb nasbedovne: „blok Cl zadné trakty domov Námestia osboboditeľov sprístupniť komunikáciou pri záhrade
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Liptovskej galérie P.M. Bohúňa a viesť súbežne s Nárnestĺm osloboditeľov, jedná sa Q vnútrozónovú

komunikáciu C3 s parametrami MO 5,5/30 s obojstranným chodníkom šĺrky 1,5 m a 20 rn, navrhnutá obslužná

komunikácia je koncová s T otočkou, s kolmými parkovacími plochami statickej dopravy, z tejto komunikácie sú

situované vjazdy účelovými komunikáciami do jednotlivých vnútroblokov na spevnené plochy, kde sú tiež

navrhnuté plochy statickej dopravy.“

Dopravné napojenie realizovať napojením na Tranovského ulicu. Podra predmetného nariadenia sú prístupové

a obslužné komunikácie podra graf.časti — výkres č. 3a, verejnoprospešnými stavbami.

Na pozemku parc.č. KN-C 154/3 kú. Liptovský Mikuláš, je navrhovaná obslužná komunikácia C3 MO 5,5/30

$ chodnĺkom pre pešich a s plochami statickej dopravy, na pozemku je vyznačený hlavný dopravno — obslužný

vstup do riešeného územia, trasa verejnoprospešných stavieb — vedenia verejnej vodovodnej siete a vedenia

telekomunikačnej siete.

Podmienkou pre reguláciu územia je vyriešenie vlastnickych vzťahov a zámeny pozemkov súkromných

vlastnikov s mestom Liptovský Mikuláš pre pripravenie parciel pre výstavbu dopravnej a technickej infraštruktúry

a tiež mDžnosť začať legislativne konania spojené s výstavbou jednotlivých objektov.

Spoločnosť PR — Invest, s.r.o., ako výlučný vlastník pozemkov parc.č. KN-C 153, KN-C 154/2 a KN-C 154/1

v kú. Liptovský Mikuláš, v liste doručenom mestu Liptovský Mikuláš dňa 11.05.2016 uviedla, že vzhíadom na

neúspešné rokovania a nedoriešenie zmluvného vzVahu - nájmu, predaja, resp. zámeny časti uvedených

pozemkov s bývalým vedením mesta Liptovský Mikuláš, v prilohe zasiela návrh nájomnej zmluvy — na časť

pozemkov parc.č. KN-C 153 a KN-C 154/1 a pozemok parc. Č. KN-C 154/2, spolu o výmere 827 ni2 za nájomné

1,50 eur/m2/mesiac, tj. 1.240,50 eur mesačne bez DPH.

V snahe riešiť vzniknutú situáciu mesto pozvalo dňa 25.05.2015 konatera spoločnosti Ing. Vladimíra

Podoliaka na pracovně rokovanie.

- zástupcovia mesta navrhli Ing. Podoliakovi riešenie problematiky formou zámeny nehnuteínosti. a to:

mesto by nadobudlo pozemky potrebné na výstavbu obslužnej komunikácie od spoločnosti PR-Invest,

s.r.o. výmenou za nehnuternosti vo vlastnĺctve mesta — rodinný dom súp.Č. 10 na ul.Ráztockej v kú.

Liptovská Ondrašová, resp. rodinný dom súp.č. 50 v k.ú. Okoličné, prĺpadne pozemky nachádzajúce sa

pri budúcej obslužnej komunikácii v tesnej blizkosti dotknutých pozemkov vo vlastnictve spďoČnosti

PR-Invest, s,r,o‘;

- Ing. Podoliak s daným návrhom nesúhlasil a navrhol mestu predmetné pozemky odpredať a to vrátane

stavby vybudovanej na týchto pozemkoch (asfaltový povrch — spevnená plocha);

- záver rokovania: spoločnosť PR-Invest, s.r.o. dá vypracovať geometrický plán na odčlenenie

pozemkov, potrebný k prevodu, mesto objedná vypracovanie znaleckého posudku a súčasne mesto

požiadalo spoločnosť PR-Invest, s.r.o. o preukázanie vlastnickeho práva k stavbe — asfaltový povrch —

spevnená plocha;

- Ing. Podoliak do dnešného dňa nepreukázal vlastnictvo k telesu cesty.

Zistené: Asfaltový povrch v tejto časti vyhotovila VPS v rokoch 2006-2010 z dóvodu prejazdu k bývalému

Bytovému podniku.

Protokolom o odovzdani nehnuteľného majetku Slovenskej republiky obci Liptovský Mikuláš č. 63/1 991 zo dňa

19.6.1991 (delimitačný protokol) boli Okresným národným výborom v likvidácfl obci Liptovský Mikuláš

odovzdané okrem mého nehnuteľného majetku cesty, komunikácie, chodníky... Keďže predmetným protokolom

nedošlo k odovzdaniu miestnej komunikácie ako stavby“ nachádzajúcej sa na pozemkoch parc.č. KN-C 154/2
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a časti parc.č. KN-C 154/1, ktoré sú v súčasnosti vo výlučnom vlastnictve spoločnosti PR-Invest, s.r.o., mesto

požiadalo Okresný úrad Žilina, majetkovoprávny odbor, o vyhotovenie dodatku k predmetnému protokolu.

Z odpovede Okresného úradu Žilina vyplynulo, že k tornu, aby bob mestu možné odovzdať spominanú

komunikáciu, mesto je povinné predložiť potrebné doklady — projektovú dokumentáciu, rozhodnutie o kolaudácii

stavby. Uvedenými dokladmi však mesto nedisponuje.

Po nasledujúcich rokovaniach s vlastnlkmi dotknutých nehnuteínosti v lokalite 2adných traktov Námestia

Osloboditerov, keď tito uviedli, že sa odmietajú podieľať na úhrade nájomného, mesto spoločnosti PR-Invest,

aro. pĺsomne navrhlo odkúpenie pozemkov, a to za cenu určenú znaleckým posudkom.

Nakorko Ing. Podoliak s predajom pozemkov nesúhlasil, listom Zo dňa 19.102016 mesto navrhlo Ing.

Podoliakovi uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parc.č. KN-C 154/2 a časf pozemku parc.č. KN-C 154/1,

spolu o výmere cca 600 m2 (presná výrnera mala byť určená geometrickým plánom vyhotoveným na náklady

mesta); s dobou nájmu 20 rokov, za nájomné vo výške cca 2,80 — 3,20 eur/m2/rok. Predpokladaná výška nájmu

bola zisťovaná dopytom u súdnych znalcov z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteínosti.

Z dóvodu, že v danej lokalite je podFa schválených zmien a doplnkov č.1 územného plánu pešla zóna

v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš navrhnutá obslužná komunikácia, predstavuje trhová hodnota

pozemkov 35 — 40 eur/m2. Výška nájmu predstavuje 8% z trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Súčasne mesto

uvíedlo, že je ochotné uhradif nájomné za uživanie predmetných pozemkov 3 roky sptne.

Dňa 10.11.2016 bol mestu doručený list od spoločnosti PR-Invest, s.r,o., označený ako odpoveď na návrh —

doriešenie zmluvných vzťahov k pozemkom vo vlastnictve PR-Invest, s.r.o., v ktorom bob uvedené, že

spoločnosť si dala vypracovať znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteínosti zapĺsaných

na LV č. 324 v kú. Liptovský Mikuláš, pričom súdnym znalcom z odboru stavebnĺctvo bola určená hodnota

pozemkov vrátane vybudovaných inžinierskych sieti vo výške 107,86 eur/m2. Mesto opakovane žiadalo

spoločnosť o predloženie spomínaného znaleckého posudku, avšak bezúspešne.

Vzhíadom na vzniknutú situáciu si mesto objednalo vyhotovenie znaleckého posudku za účelom zistenia

všeobecnej hodnoty sporných pozemkov. Podía znaleckého posudku Č. 83/2017 zo dňa 19.06.2017

vyhotoveného Ing. Danou Piatkovou. znalkyňou v odbore stavebnictvo, pozemné stavby, odhad hodnoty

nehnutetnosti, boba všeobecná hodnota pozemkov určená na sumu 50,47 eurím2.

Ešte predtým si však mesto objednalo vyhotovenie geometrického plánu na oddebenie pozemku parc.č. KN-C

154/3 (z parc.č. KN-C 154/1), ktorý slúžil ako podklad pre vypracovanie predmetného znaleckého posudku.

Za účebom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v bokabite zadných traktov Námestia osloboditeíov,

mesto v roku 2017 vypracovalo zrnluvy o budúcích kúpnych zmluvách a následne boll zmluvy postupne

uzatvorené s dotknutými vlastnlkmi nehnuternostl v bokalite zadných traktov Námestia osloboditeľov, ktorými sa

tito zaviazali previesť na mesto časť svojich pozemkov v danej lokalite, cez ktoré je plánovaná výstavba

obslužnej komunikácie, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, za kúpnu cenu 1 euro.

V priebehu mesiaca april 2017 spoločnosť PR-Invest, s.r.o. oplotila svoje pozemky v bokalite tzv.,‘ Baťovej

uličky, čím znemožnila vjazd do zadných traktov Námestia osboboditeľov a zároveň jednotlivým dotknutým

vlastnikom a následne aj mestu doručila dňa 8.6.2014 list, v ktorom uviedla, že sa rozhodli súčasnú situáciu

s prechodom cez ich pozemok ‚ použivanie ich pozemku na verejné parkovanie, ako aj použivanie ich asfabtovej

komunikácie riešiť spósobom uzatvorenia zmlúv na právo prechodu s dotknutými podnikate[skými či verejnými

subjektami. V pribohe tohto listu zaslali návrh Zmluvy o práve prechodu cez pozemok, za odplatu 150,- eur

mesačne, ktorá mala byť uzatvorená Od 1.6.2017 na dobu neurčitú. Súčasne v liste uviedli, že žiadajú
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o zaslanie akceptovateľného návrhu riešenia danej problematiky pre všetky zůčastnené strany, vrátane ich

spoločnosti.

V predmetnej veci mesto požiadalo externú advokátsku kanceláriu o vypracovanie právneho stanoviska, zo

záveru ktorého vyplynulo, že v danej situácii sa ako najvhodnejší jayi postup, v rámci ktorého by sa vlastnĺci

domáhali ochrany pokojného stavu, čm by sa dočasne vyriešila otázka pristupu, súčasne by mohlo byť zo

strany vlastníkov nehnuteľnosti začatě konanie ohľadom prípadného vydržania vecného bremena súdom

(prípadne vydržané vecné bremeno v prospech vlastnikov nehnuteľnostĺ v zadných traktoch by mesto

neoprávňovalo zriadiť na pozemku zamýšranů komunikáciu), popri tom je možné rokovať o odkúpení

dotknutých pozemkov.

Na pracovnom stretnuti v predmetnej veci dňa 27.6.2017, ktorěho hlavným bodom bob zaujatie stanoviska

vlastnĺkov dotknutých nehnuternosti k ich parlicipácii na úhrade kúpnej ceny v pripade odkúpenia

pozemku parc.č. KN-C 154/2 a časti pozemku parcč. KN.C 154/1 (podfa geom. plánu č. 54/2017-LM), tĺto

v sůvislosti s oprávnenim mesta vydať na ich podnet rozhodnutie na ochranu pokojného stavu uviedli, že

v súčasnosti takýto podnet nepodajú, aby sa nezhoršili vzťahy medzi nimi a Ing. Podoliakom. Na záver

stretnutia pritomní vlastnĺci požiadali, aby mesto vypočitalo sumu, aRou by sa každý z nich podieíal na úhrade

kúpnej ceny a to v závislosti od výmery ich pozemkov v lokalite zadných traktov Námestia osloboditeíov.

Dňa 6.7.2017,jeden z dotknutých vlastnikov, Ing. Hološ ml., telefonicky oznámil mestu, že ho kontaktoval Ing.

Podoliak s ponukou na odpredaj pozemkov. Mesto preto vypočĺtalo výšku súm, ktorými by sa mali jednotliví

vlastníci, vrátane mesta, podieíať na úhrade kúpnej ceny. Mesto súhlasilo, že sa bude na odkúpenl podierať

sumou cca 3677 eur, ostatní vlastnĺci však napriek p6vodnej dohode o spósobe výpočtu súm uviedli, že

s takýmto výpočtom nesúhlasia a požadujú, aby mesto uhradilo celú výmeru pozemkov za sumu podra

znaleckého posudku č. 83/2017 (597 m2 x 50,47 eur, tj. 30 131 eur) a oni spoločne doplatia rozdiel kúpnej ceny

(34 261 eur) Ing. Podoliakovi.

Nakoľko všetky doterajšie pokusy mesta o vyriešenie predmetnej situácie zostali bezvýsledná, preto v prípade,

že spoločnosf PR-Invest, s.r.o. nebude akceptovať návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, mesto podá návrh na

vyvlastnenie časti pozemkov ve vlastnictve společnosti PR-Invest, s,r.o., v rozsahu podía geometrického plánu.

V zmysle Čl. 4 pism. A ods. 2 bod 2.3 „Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš“ nadobúdanie

nehnuteľného majetku mestom v obstarávacej alebo zostatkovej hodnote nad 5 000 eur/jedna nehnuteínost‘

podlieha schváleniu mestským zastupiteístvom Liptovský Mikuláš.

Nadobudnutim nehnuteľnostĺ dójde ze strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastnickych vzťahov k

pozemkem parc. č. K-NC 154/2 a parc.č. KN-C 154/3. Na pozemku parc.č. KN-C 154/3 bude umiestnená

a vybudovaná mestom Liptovský Mikuláš ako investorem, obslužná komunikácia C3 MO 55/30 s chodníkem

pre pešich a s plochami statickej dopravy, na pozemku je vyznačený hlavný dopravno — obslužný vstup do

riešeného územia, trasa verejnoprospešných stavieb — vedenia verejnej vodovodnej siete a vedenia

telekomunikačnej siete, čo je v súlade s platným územným plánom mesta a schválenými zmenami a doplnkami

či územného plánu pešia zóna v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš.

K bodu 3.:

Dňa 03.07.2017 mesto Liptovský Mikuláš obdržalo od spobočnosti Sbovfin s.r.o. Bratislava žiadost‘

o majetkovoprávne usporiadanie vlastnickych vzťahov k pozemku parc. č. KN-E 1029/1, zapisaného v katastri

nehnuteľnosti na LV č. 7259, pre kú. Liptovský Mikuláš, nakoľko mesto je spoluvlastnlkom tohto pozemku v
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podiele 1/3-ina. Q prevod vlastníckeho práva o veľkosti 113-ina k celku žiadajú z právneho titulu

realizácie predkupného práva. Mesto Liptovský Mikuláš a spoločnost Slovfin s.r.o. vlastní na predmetnom

pozemku spoluvlastnicky podiel o veľkosti 1/3-ina k celku. Ostávajúci spoluvlastnicky podjel na prevádzanom

pozemku o verkosti 1/3 -ina k celku vlastní Slovenská republika, v správe Slovenského pozemkového fondu.

Kúpnu cenu za predaj spoluvlastnickej časti pozemku navrhuje spoločnost určiť na základe všeobecnej hodnoty

pozemku stanovenej podľa znaleckého posudku č. 93/2017 vypracovaného znalcom Ing. Petrom Makónim, ato

za 20,92 EUR/rn2, čoje 185477 EUR, zaokrúhlene 1.861 ‚86 EUR.

Útvar hlavného architekta mesta svojim vyjadrenim zo dňa 14.07.2017 nemá námietky k prevodu pozemku

parc. č. KN-E 1029/1. Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteístva v Liptovskom Mikuláši

posúdila predmetnú žiadost dňa 28.08.2017 stým, že odporučila odpredaj spoluvlastnickeho podielu mesta na

pozemku parc. č. KN-E 1029/1. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa platného ůzemného plánu

mesta Liptovský Mikuláš nachádza v urbanistického bloku zmiešané územie s prevahou občianskej

vybavenosti a je stavebným pozemkom.

Z híadiska dopravného — odbor ŽP a dopravy svojim vyjadrenim Zo dňa 28.08.2017 taktiež odporůča odpredaj

spoluvlastnickeho podielu mesta na parc. č. KN-E 1029/1.

Prevod vlastnictva nehnuterného majetku mesta navrhujeme vykonat podFa 5 9a ods. 8 pism. c) Zákona Č.

138/1991 Zb. o majetku obcĺ v platnom Zneni ako prevod podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné

predkupné právo.

K bodu 4.:

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastnikom nehnuteínosti nachádzajúcej sa v k. ú. Palúdzka (ul.

Palugyayho), ato pozemku parc. č. KN-C 2055/12 zastavané plochy a nádvoria O výmere 32 m2, zapisaného

v katastri nehnuteľnosti v registri C na liste vlastnictva Č. 4401, v prospech mesta Liptovský Mikuláš.

Pán Pavel Pompa s manž. Kvetoslavou Pompovou, obaja trvale bytom Priebežná 489/a. Liptovský Mikuláš —

Podbreziny sú bezpodielovými spoluvlastnikmi nehnuteínosti nachádzajúcej sa v k. ú. Palúdzka, ato pozemku

parc. č. KN-C 1779/2 zapisaného v katastri nehnuteínosti v registri C na liste vlastnictva Č. 3319.

Pán Pavel Pompa s manž. Kvetoslavou Pompovou plánujú realizovat v k. ú. Palúdzka uloženie inžinierskych

sieti, a to vodovodnej, kanalizaČnej a elektrickej prípojky k budúcej výstavbe rodinného domu, ktorý bude

postavený na pozemku parc. č. KN-C 1779/2 (LV č. 3319) v kú, Palúdzka. Uloženie vodovodnej, kanalizačnej

a elektrickej pripojky je podľa spracovanej projektovej dokumentácie navrhnuté cez pozemok parc. č. KN-C

2055/12 (LV Č. 4401) vo vlastnĺctve mesta. Z uvedeného dóvodu požiadal pán Pavel Pompa s manželkou

mesto o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena, potrebnej k stavebnému konaniu.

V prospech vlastnikov pozemku parc. Č. KN-C 1779/2 jev katastri nehnuteľnosti na LV Č. 3319 zriadené vecné

bremeno spočivajúce v práve prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KN-C 2055/12 (LV Č. 4401) v celom

jeho rozsahu na základe Zmluvy o zriadenĺ vecného bremena Č. 604/2017/Práv. zo dňa 21.06.2017, Čim si

žiadatelia zabezpečili pristup k rodinnému domu.

Slovenská správa ciest ako správca cesty l/lB súhlasi s uložením inžinierskych sieti k stavbe: „Rodinný dom“ za

podmienok uvedených v liste Č. SSC/818/2017/6470/3822 zo dňa 17.02.2017.

Predmetné pozemky sa podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v urbanistickom

bloku: obytné územie s prevahou rodinných domov“. Komisia územného rozvoja a výstavby mestského
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zastupiteľswa v Liptovskom Mikuláši posúdila dňa 28.08.2017 uvedenú žiadosť stým, že nemá námietky

k uloženiu pripojok cez pozemok mesta v rámci budúcej výstavby rodinného domu.

Na základe uvedených skutočnosti navrhujeme uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného

bremena práva uloženia vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej pripojky v zmysle ustanovenia 5 9 ods. 2 pism.

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení, ktorá bude podkladom kvydaniu územného

rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom“.

Kbodu 5.:

Pán Rudolf Baláž a manželka Margita Balážová, trvale bytom ul. Okružná 8018, Liptovský Mikuláš - Palúdzka,

sú bezpodielovými spoluvlastnikmi nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Palúdzka ‚ a to stavby rodinného

domu súp. Č. 80 stojaceho na pozemku parc. č. KN-C 1996 a pozemkov parc. č. KN-C 1996 zastavané plochy

a nádvoria o výmere 187 rn2 a parc. č. KN-C 1997 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 69 rn2, zapisaných

v katastri nehnuteľnosti na liste vlastnlctva Č. 3564.

Ako žiadatelia požiadali mesto Liptovský Mikuláš o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 2001/2 zastavané plochy

a nádvoria o výmere 29 m2, ktorý sa nachádza pri ich rodinnorn dome súp. Č. 80, aje zapisaný v katastri

nehnuteľnosti na LV Č. 4401 v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1.

Pozemok, ktorý je predmetom prevodu užlvajú žiadatelia od roku 2011, pričom na tomto pozemku realizovali

stavbu: „Prístrešok — krytá rampa pre vjazd do rodinného domu aoplotenie“ vzmysle právoplatného

stavebného povolenia. V súčasnosti majú s mestom ako prenajímateľom predrnetný pozernok i naďalej

prenajatý na základe nájomnej zmluvy Č. 559/2017/Práv., uzatvorenej na dobu určitú do 14.06.2022. Po

nadobudnutí pozemku parc. č. KN-C 2001/2 do svojho vlastnictva požiadajú prĺslušný stavebný úrad o vydanie

kolaudačného rozhodnutia, ktorým sa povolí uživanie stavby „Prlstrešok — krytá rampa pre vjazd do rodinného

domu a oplotenie“ na dobu neurČitú (na stavbu bob vydané mestom Liptovský Mikuláš pod č. ÚR a SP

2013/03891-03 Šu zo dňa 25.07.2013 dodatočné kolaudačně rozhodnutie, ktorým stavebný úrad povolil

užĺvanie stavby na dobu urČitú — do 08.11.2016v zrnysle nájomnej zmluvy).

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

v urbanistickom bloku: »obytné územie s prevahou rodinných domov. Komisia územného rozvoja a výstavby

rnestského zastupiterstva v Liptovskom Mikuláši posúdila dňa 27.10.2016, dňa 23.11.2016 a následne dňa

22.03.2017 uvedenú žiadosť stým, že odporučila predaj pozemku parc. Č. KNC 2001/2 na základe vyjadrenia

tunajšieho odboru výstavby, že „oplotenieu k rodinnému domu nezasahuje do telesa miestnej komunikácie.

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

19.09.2016 odporučilo odpredaj predmetného pozemku.

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta navrhujeme vykonať podía 5 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom zneni ako pripad hodný osobitného zreteľa, pričom osobitný zretel je

zdóvodnený v schvarovacej časti tohto návrhu.

Kbodu 6.:

SpoloČnosť Craemer Slovakia, aro., so sidlom P.O.BOX Č. 18, Priemyselná zóna OkoliČné, 031 04 Liptovský

Mikuláš, IČO: 31 618 006, je výlučným vlastnikom nehnuteínosti v k.ú. OkoliČné, ato pozemkov parc.č. KN-C

1245/2, parc.č. KN-C 1259/5 a parc.č. KN-C 1259/6, zapisaných v katastri nehnuternosti na liste vlastnictva Č.
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2369. Spoločnosť Craemer Slovakia, s.r.o. je aj výlučným vlastnlkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa V kú.

Beňadiková, ato pozemku parcč. KN-C 288/6, zapisaného v katastri nehnuternosti na liste vlastnlctva č. 361.

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastnikom susedných nehnuteľnostĺ nachádzajůcich sa na ul. Stošická,

v k.ú. Okoličné, ato pozemkov parc.č. KN-C 1245/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 rn2, parc.č. KN-C

1259/7 ostatné plochy o výrnere 4 m2 a parc.č. KN-C 1259/8 ostatné plochy a nádvoria o výmere 24 m2 podľa

geometrického plánu č. 36735299-30/2017 (ako diely 1, 2, 3), odčlenené z pozemkov parc.č. KN-E

4-364/501 a KN-E 2793/501 zapisaných v katastri nehnuteľnosti v registri „E“ na listoch vlastnĺctva Č. 631 ač.

2041 v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1.

Spoločnosť Craemer Slovakia, s.r.o., požiadala mesto Liptovský Mikuláš O odkúpenie nehnuteľnostĺ

nachádzajúcich sav kú. OkoliČné, ato pozemkov parc. Č. KN-C 1245/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere

18 rn2, parc.č. KN-C 1259/7 ostatně plochy o výmere 4 rn a parc.č. KN-C 1259/8 ostatné plochy o výmere 24

rn2 !pozemky spolu o výmere 46 m21 podra geometrického plánu č. 36735299-30/2017, za účelom rozširenia

pristupu k susednému pozemku parc.č. KN-C 288/6 nachádzajúceho sa v kú. Beňadiková vo vlastnĺctve

žiadatera (LV Č. 361).

Na pozemkoch vo vlastníctve mesta žiadater plánuje rozširiť a vybudovať dopravný vjazd Z miestnej

komunikácie — ul. Stošická na susednú nehnuteFnosť na pozemku parc.č. KN-C 288/6 v kú. Beňadiková,

v rámci plánovanej investiČnej výstavby s infraštruktúrou pre účely vlastných podnikateľských aktivĺt a činnosti

na pozemku parc.Č. KN-C 288/6v k.ú. Beňadiková.

Oddelenie ŽP, dopravy a verejných priestranstiev podľa vyjadrenia zo dňa 05.04.2017 odporučilo odpredaj

predmetných pozernkov vo vlastnictve mesta.

Pozemky, ktoré sů predmetom pro vodu majú pro svoi tvar a malú výmeru obmedzené samostatné využitie. Ide

o pozemky nachádzajúce sa v tesnej blízkosti komunikácie s jej ochranným pásmom. na ktorých sú skaly,

rokliny a výmole. Znalec na základe týchto skutočnosti v znaleckom posudku tak ponížil hodnotu predmetných

pozemkov, zrážkou. Pozemky, ktoré sů predmetom prevodu, sú podra platného územného plánu mesta

Liptovský Mikuláš v dotyku s plánovanou kornunikáciou BZ MZ 8/50. Komisia územného rozvoja a výstavby

mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši posúdila predmetnú žiadosť dňa 31.05.2017 stým, že

odporučila pozemky odpredať.

Prevod vlastnicwa nehnuteľného majetku mesta navrhujeme vykonať podľa 9a ods. 8 pism. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni ako prĺpad hodný osobitného zreteľa, pričom osobitný zreter je

zdövodnený v schvaľovacej časti tohto návrhu.

kbodu 7.:

Pán Peter Strapko a manželka Katarina Strapková, obaja trvale bytom Bodická 71/52, 031 01 Liptovský Mikuláš

— Bodice, sú vlastnici v bezpodielovom spoluvlastnĺctve manželov nehnutetnosti nachádzajúcej sa na Ul.

Bodická v kú. Bodice, a to pozemku parcč. KN-C 2847/6, zapísaný v katastri nehnuteľnosti na liste vlastnicWa

č. 680. Zároveň paní Katarina Strapková je výlučnou vlastničkou pozemkov parc.č. KN-C 8/1, parc.č. KN-C 8/2,

parc.Č. KN-C 8/3 a stavby.,, Rodinný dom“ súp. č. 71 stojacej na parcele č. KN-C 8/3, zapísané v katastri

nehnuteľnosti na liste vlastnictva č. 685.

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastnĺkom susednej nehnuteľnosti nachádzajúcich sa na Ul. Bodická,

v k.ú. Bodice, a to pozemku parc.č. KN-C 2847/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 135 m2 podra

geometrického plánu č. 34842471-46/2017 (ako diely 1, 2), odčleneného z pozemkov parc.č. KN-C 2/4 a parc.č.
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KN-E 2504/2, zapísaných v katastri nehnuteľnostl na liste vlastnlctva č. 278 v prospech mesta Liptovský

Mikuláš, v podiele 1/1.

Manžeha Strapkovci požiadali mesto Liptovský Mikuláš o odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 2847/7, za úČelom

jeho využitia ako prístupovej plochy k nehnuteľnostiam vo vlastnĺctve nadobúdateľov, a to k pozemkom parc.Č.

KN-C 2847/6 (LV Č. 680), parc. Č. KN-C 8/1, KN-C 8/2, KN-C 8/3 a k stavbe: „ Rodinný domU súp. Č. 71

postavený na parcele Č KN-C 8/3 vo výluČnom vlastnictve Kataríny Strapkovej (LV Č. 685). V rámci úpravy

pristupovej plochy nadobúdatelia zrekonštruujú aj Časť nevyhovujúceho oplotenia na hranici pozemku parc. Č.

KN-C 2847/7 susediaceho s pozemkom parc. Č. KN-C 2/1 vo vlastnictve Rimskokatolickej cirkvi.

Nakoíko prevádzaný pozemok sa nachádza aj pri pozemku parc. č. KN-C 2/1 vo vlastnictve Rimskokatolickei

cirkvi, farnosti Palůdzka, Liptovský Mikuláš (LV Č. 314), tá pisomne vyjadrila svoj nezáujem o jeho odkúpenie

listom zo dňa 15.05.2017.

Oddelenie ŽP, dopravy a verejných priestranstiev podľa vyjadrenia zo dňa 05.04.2017 odporučilo odpredaj

pozemku vo vlastnictve mesta za podmienky, že geometrický plán k prevodu bude vyhotovený po stavebnú

Čiaru eXistujúceho oplotenia. Žiadatelia si na základe toho dali vypracovaV geometrický plán č. 34842471-

46/2017. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu, je pod[a platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš

stavebným pozemkom nachádzajúci sa v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou rodinných domovU.

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

žiadosV dňa 31 .05.2017 stým, že odporučila pozemok odpredaV.

Pozemok. ktorý ie predmetom prevodu má pre svol tvar a druh možne/ zástavby vzhfadom na vzdialenost‘ Od

miestne/ komunikácie obmedzené samostatné využit/e. Znalec na základe týchto skutoůností v znaleckom

oosudku tak ponížil hodnotu predmetného pozemku. zrážkou.

Prevod vlastníctva nehnuterného majetku mesta navrhujeme vykonaV podľa 5 Sa ods. 8 písm. e) Zákona Č.

138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znenĺ ako pripad hodný osobitného zrete[a, priČom osobitný zreter je

zdóvodnený v schvaFovacej časti tohto návrhu.

K bodu 8.:

Spoiočnosť IPATEX, s.r.o., 50 sidiom J. Janošku 5, 031 01 Liptovský Mikuláš, ičo: 45633118, působi

v Liptovskom Mikuláši už 10 rokov ajej hlavnou ČinnosVou je prevádzkovanie chránenej dielne zameranej na

vyšivanie, potlač textilu a reklamnú činnost‘. V súČasnosti zamestnáva šesf zamestnancov a z toho páV

zdravotne t‘ažko postihnutých. Vzhľadom k tomu, že zámerom spoloČnosti je ďalšie rozširovanie služieb a

vytvorenie nových pracovných miest pre zdravotne Važko postihnutých, spoloČnosV požiadala mesto Liptovský

Mikuláš o odkúpenie pozemkov parc. Č. KN-C 840/2 záhrady o výmere 671 m2 a parc. Č. KN-C 854/34

zastavané plochy a nádvoria o výmere 213 m2 /pozemky spolu o výmere 884 m2/ podľa geometrického plánu Č.

44026595-75/2017, s cieľom postaviť nový objekt chránenej dielne, ktorý bude bezbariérový a bude zodpovedať

technickým normám súvisiacich s výrobou. V súČasnosti spoločnosV sidli v prenajatých priestoroch na druhom

podlaží, ktoré pre rozvoj spoloČnosti už nie sú dostaČujúce a neumožňujú riešiť bezbariérový pristup na

pracovisko. Na pozemkoch, ktorě spoloČnosV žiada zakúpiV plánuje vybudovať bezbariérovú dvojpodlažnů

chránenú dielňu, ktorá bude zodpovedaV po technických ako aj kapacitných požiadavkách všetkým normám.

Budova bude Členená na:

- Výrobné priestory s vyšivacimi a šijacimi strojmi, ktoré sú podľa ISO noriem, ktoré neprekraČujú povolené

normy hluku,
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- Výrobné priestory pre potlače textilu aplikované žehliacou technikou,

- Priestory pre reklamné propagačné materiály,

- Skladové priestory,

- Kancelárske priestory a priestory pre styk s verejnosťou,

- Sociálne zariadenie (WC a šatne)

Spoločnosť IPATEX, aro. navrhuje odkúpiť pozemky za kúpnu cenu 12 eur/m2, pričom důvod zníženia ceny je

uvedený v schvaľovacej časti tohto návrhu, v odseku: »Důvod hodný osobitného zreteľa.

Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši posúdila predrnetnú

žiadosť dňa 31 .05.2017 stým, že odporučila odpredaj pozernkov tak, ako je to navrhnuté v schvaíovacej časti

tohto návrhu podľa grafickej prilohy (priloha č. Bb)). Odbor životného prostredia a dopravy vyjadrenim zo dňa

28.4.2017 taktiež odporučil odpredať pozemky z hradiska dopravného a životného prostredia.

Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa podľa platného úzernného plánu mesta Liptovský Mikuláš

nachádzajú v urbanistickorn bloku „obytné územie s prevahou bytových dornov.u Index zastavanej plochy je

max. 25% a je možné stavať max. 4 nadzemné podlažia. Minimálne 20% z plochy pozemku je potrebné

ponechať na zeleň. Na pozemkoch sú pripustné zariadenia obchodu, služieb a nerušiacej drobnej výroby.

Prevod vlastnictva nehnuteľného majetku mesta navrhujeme vykonať podľa 9a ods. 8 p[sm. e) zákona č.

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

zdóvodnený v schvaľovacej časti tohto návrhu.

K bodu 9.:

Ing. Anna Babariková, trvale bytom Vrakunská 12521/41, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice a Ing.

Božena Babariková, trvale bytom Roľnicka 439/1, 031 05 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová (ďalej len

„žiadatelia“) sú podielovými spoluvlastnĺkmi nehnuteľnostĺ nachádzajúcich sav k. ú. Liptovská Ondrašová, ato

pozemkov parc. č. KN-C 124, KN-C 125/1, KN-C 127, KN-C 128 a stavby: »rodinného domu súp. č. 46

postavenej na parcele č. KN-C 124, zapisané v katastri nehnuteľnosti na liste vlastnictva č. 2051.

Ako žiadatelia požiadali mesto Liptovský Mikuláš o odkúpenie susednej nehnuteínosti nachádzajúcej sa na ul.

Roľnlckej v k. ú. Liptovská Ondrašová, a to pozemku parc. č. KN-C 88/605 zastavané plochy a nádvoria o

výmere 162 m2 podľa geometrického plánu č. 204- 59/201 7, za účelom zabezpečenia pristupu k pozemkom

parc. č. KN-C 124, KN-C 128, KN-C 125/1 vo vlastnlctve žiadateľov, v rámci rekonštrukcie rodinného domu súp.

č. 46 postaveného na parcele č. KN-C 124.

Pozemok parc. č. KN-C 88/605 je súčast‘ou verejného priestranstva, ide o trávnatů plochu, na ktorej sú v časti

vysadené okrasné stromy.

Odbor ŽP a dopravy podľa vyjadrenia zo dňa 20.04.2017 nemá námietky k odpredaju pozemku vo vlastnictve

mesta, avšak požaduje ponechať minimálne 2 m široký priestor od telesa miestnej komunikácie po hranicu

predávaného pozemku pre budúcu možnú výstavbu chodníka pre pešĺch. Na základe tejto požiadavky bol

spracovaný aj geometrický plán k prevodu.

Pozemok, ktorý je predmetom prevodu je podľa vyjadrenia útvaru hlavného architekta zo dňa 31.11 2016

stavebným pozemkom urbanistického bloku „obytné územie s prevahou rodinných domova. Komisia územného

rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši posúdila predmetnú žiadosť dňa 31 .05.2017

s tým, že odporučila pozemok odpredať od rohu oplotenia pozemku parc. č. KN-C 124 pozdíž oplotenia v širke

po rozvodnú elektrickú skriňu, s rešpektovanim stanoviska odboru ŽP a dopravy.
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Prevod vlastnictva nehnuteľného majetku mesta navrhujeme vykonať podľa 5 9a ods. 8 pĺsm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znen[ ako prípad hodný osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ je

zdčvodnený v schvarovacej časti tohto návrhu.

Kbodu 10.:

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastnikom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na ul. Nábrežie J. Kráľa, v k.

ú. Liptovský Mikuláš, a to pozemku parc. č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty o výmere 2373 m2 zapísaného

v katastri nehnuteľnostl na LVč. 4401.

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

27.10.2016 odpredaj predmetnej plochy a odporučila predaj pozemku parc. č. KN-C 3363/49 stým, že

navrhované funkčně využitie pozemku bude v súlade s platným územným plánom mesta.

Nakoľko ide o prebytočný majetok mesta, ktorý mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh, navrhujeme

vykonat‘ obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) pre výber kupujúceho podľa 5 9a ods. 1 pism. a)

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení. Hlavným kritériom pre výber viťaza je najvyššia

ponúknutá kúpna cena pri splneni podmienok súťaže. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta

vedeného v účtovnĺctve k 31.08.2017 predstavuje 177,23 eur, čoje 0,075 eur/m2.

Predmetná nehnuteínosť už bola mestom dvakrát odpredávaná na základe OVS, podmienky na predaj

predmetu OVS boli schválené Uznesen[m mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č. 120/2016 zo dňa

15.12.2016, pričom minimálna požadovaná cena za predmet sútaže bola stanovená na 156 618 €‚ t.j. 66

eurlm2 a následne Uznesenim mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš č. 19/2017 zo dňa 13.04.2017,

pričom minimálna požadovaná cena za predmet súťaže bola stanovená na 140 956 €‚ Li. 59,40 eurlm2. Mesto

vyhlásilo súťaž v zmysle schválených podmienok OVS v termine od 20.12.2016 do 20.01 .2017 a v termine od

25.04.2017 do 25.05.2017, pričom mestu v obidvoch prípadoch nebol doručený ani jeden súťažný návrh.

Komisia finančná, majetkovo-právna a cestovného ruchu na svojom zasadnutí dňa 04.09.2017 odporučila pre 3.

kolo súťaže znižiť minimálnu kúpnu cenu na 50 eurlm2.

Pod písm. a) predkladáme návrh v zmysle 5 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obcĺ v platnom

zneni o späsobe prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, podIa ktorého sa prevod vlastnĺctva má

vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže.

Pod písm. b) predkladáme návrh v zmysle 5 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obcí v platnom

zneni na schválenie podmienok obchodnej verejnej sút‘aže, ktoré boli vypracované v súlade so Zásadami

hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom zneni.

Kbodu 11.:

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastnikom nehnuteľnosti, nachádzajúcich sa na ul.

Vrbická v k. ti Liptovský Mikuláš, a to pozemkov parc. č. KN-C 2030/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere

57 rn2, parc.č. KN-C 2032 zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 a parc.č. KN-C 2033 záhrady o výmere

80 m2 (pozemky spolu o výmere 195 m2), zapísaných na LV č. 4401 v katastri nehnuteínosti vedenom

Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom.

Pán Ivan Puška sa obrátil listom zo dňa 22.03.2017 na mesto Liptovský Mikuláš so žiadosťou O odkúpenie

predmetných nehnuteľnosti, ato za účelom výstavby rodinného domu.
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Komisia územného rozvoja a výstavby mestskěho zastupiteístva v Liptovskom Mikuláši posúdila dňa

31.05.2017 predmetnů žiadosť stým, že odporučila odpredaj týchto pozemkov.

Nakoíko ide o prebytočný majetok mesta, ktorý mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh, navrhujeme vykonať

obchodnú verejnú súťaž pre výber kupujúceho podía Ga Ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku

obci v platnom zneni. Hlavným kritériom pre výber vífaza je najvyššia ponúknutá kúpna cena pri splneni

podmienok súťaže. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v ůčtovnictve k 31 .06.2017

predstavuje sumu 3236,41 eur, čoje 16,597 eur/m2.

Pod písm. a) predkladáme návrh v zmysle 9 ods. 2 pism. a) zákona č. 138/1 991 Zb. O majetku obcí v platnom

zneni o spósobe prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, podra 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. 138/1 991 Zb. o majetku obci v platnom

znení na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, ktoré boli vypracované v súlade so Zásadami

hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom zneni.
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PRÍLOHA Č. lb,,
GP 45347191 -71/2016

VÝKAZ VÝMER
Doterajši stav — — Nový_stav

Číslo k od Druh Vlastník

listu parcely Výmera Druh Diel parcele parcely Číslo Výmera pozemku (má oprávnená osoba)

gti. — pozemku Čisto tisíc m2 člsIo m2 parcely — — kód adresa, (sídlo)

LV PK KN ha m2 ha m2

Stav právny je totožný s registrom C KN

3872 1740/1 1 2595 ost. p1. 1740/1 8397 ost. p1. Mesto Liptovský Mikuláš

29 Štúrova 1989/41, Lipt, Mikuláš

1740/3 4198 ost. p1. Rimsko-katolicka cirkev

29 Farnost Liptovský Mikuláš

1 2595 1 2595

Legenda kód spósobu využlvania 29 Pozemok. na ktorcm je okrasná záhrada, uličná a sidlisková zeleň, parka má funkčná zeleň a lesný

pozemok na rekreačné a porovnicke využlvanie
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teQenda: kód snásobu v)vživanI nozemkov:

PRÍLOHA Č.

fl - Pozemok, na k/amínje okrasná záhrada, uliúni a s/d//sková zele, parka
há funkóná ze/eda lesnýpozemok na rekreačné apofovnícke využivan/e
99- Pozemok využívanýpodía dmhu pozemku

SpopIaknenó v zmysle zákona NR SR Č.
o sptávnych popiatkoch“

7417

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné S údajm platných výpsov z kalastra nehnuteínosti

Úradne ovedl Ing. Katarina Ga‘áková

VÝKAZ VÝMER

STJ VPRÁI)NYJE

324

Doterajší stav Zmeny Nový stav
Č jsi0

D k od Druh VlastníkPK Výmera Druh Číslo Výmera
vložk parcely

parcele m2 parcely m2 pozemku (má opráv. osoba)pozemku parcely — —LV PK KN ha I Číslo Číslo ha m2 kód adresa (s[dlo)

TOTdŽNÝ $
‚54/Ť

REGIST ROI 4 C KN

ostatp1651

65/

/51/f

1543

ostatpí
fl

ostat.pí

99

72

579

651

do/emfi

PR-/nvest s,r.o.,
L. Ka/inč,ka 2

Vyhotovitet Kraj Okres
LiptovsÁýM,ku/áš Obec

LiatovskýAl;ku/áš
Katastr. Číslo Mapový

GEOBÉZIALMPOs.ro. územie «otavský Mikuláš plánu 5120/NM list Č. LflvskýMiku/áš2-621
Ho/Mho ľ 0/0503//na -

IČO: 473243/7 G EOM ETRI C KÝ PLÁN na oddelen/e pozemku p.c /511

Vyhotovil

30052017
Meno:

Nové hranice holi v prirode označené

Autorizačne ovedl

fajtou
Záznam podrobného meranřa (meračský náčst) Č.

3125

Súradnfce bodav označených Čislami a ostalné me
račské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácU

t.č. 6.76-1997 t.č. 6.50-1997
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
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PRÍLOHAČ.

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Palúdzka‘I

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužitelné na právne úkony. (1/1

Dátum: 15.8.2017
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Geometrický plán j€ podkladom na právne úkony, ked údaje doterajšieho staw vtazu mer sú zhodné s údajní platných pisov z katastra nehnutefností

Nové hranice boll v prirode označené

kov. nkkamž
Záznam podrobného nerania (meračský náčrt) L

1305

Súradnice bodov označených číslamí a ostamé ne-

Vyto(ovild KJai I LIptot‘sLý
Obec

Alíkubš Lo1oskýMtAuIáš
REALL/PTOV s.ra Katast I Čo I Miový

úzeniie Okoítné — 36735200-3ťk2017 I
AL NápÁu 20271(2 03f01%‘totsAý

M1uW ‘ ‘ na oútne a u,čon vL práva kpwemkompč 1245‘Y,
icca GEOMETRICKY PLAN i‘sz

Vyhotovil

Meno: Ján Jurčo ml
04072017

Dňa:

račské údaje sú uložené vo všeobeaiej dumentádi

06072017

Nežitosťami a presnostoe zodpovedá predpisom

4s iÝC.--)
apadpíj

Lč. 6.50-1997 V
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‚nerkugeornetrttámupbnu Č 36735299-30/2017

VÝKAZ VÝMER

PRÍLOHA Č.

Doterajši stav — Zmeny Nový stav
Číslo

D
listu Výmesa Gwh Čisto VýTnefa Gwh Vlastnuík

1asL
parcely

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

LV KN-E KN 2! Číslo Číslo haiTi2 kód adresa(sldlo)

STAV PRÁVNY

631 4-364501 fl tnztrávp 1259/8 24 ‘4-364/501 53 /ivtrávp) dolem/i
204/ fl93501 705 ornápdda /24513 18 (NOl0 I 663 orná pódaj do/em/ĺ

21259P 4

I 2793/50/ 18 /245/3 /8 zastavpi Mesto
22 Lv/ovshýkÍůÁu/áš

2 27931501 4 1259,7 4 ostatpí det/o
37

í 1%50l 24 /259/8 24 os/a/pt depo
I ‘ 37

Spok 782 45 45

LAVPODĽA REG/S T5JICKN ‘

1245/t 2250 zastavp1 1245/t 2232 zas/avpí dotera/t
fl

1245/3 18 zastavpí ato vs/a ve pršvnom
fl

1259/2 575 esta/pí /259/2 547 os/atpí dotera1
. 37

1259H 4 o‘s/aipI aÁo vstaveprávnom
37

1259/8 24 os/atp1 ato vs/a ve pršvnom
37

Spolí 2825

Poznámka 4- Póvdné k ú Beňado:á

Leqenda: kád soósobu anig pozemko

22- Ces/ya komurnkárk, oodmk, parko viskosit sŮs/i
37- Ska% svehy, rokkhy výmole, vysoká meťte s kmvhn alebo kamen/m

2825

t.Č. 6.76-1997
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VÝKAZ VÝMER

PRÍLOHA Č. 14

STA V PODLA REGISTRA C KV

legenda: kddsgdsobu vytiž/varna yozemkov:

/8 - Ovar
22- C‘estya kornuněkáct chaďn/k. paMvisko a ‘h súčas//

Geometricky plán je podk!adom na právne úkony keď udale dolerajšieho stavu vykazu vyrner sú zhodné udajmi platných výpsov Z katastra nehnuteínosti
Vyhotoviter Kra; I Okres I Obec2/Iihský I liotovskýA‘fíkuláš J LiotovsÁý M/kuliš

Ján Dur/š Katastr. I óslo MapovýBod/ce ptánu 34842371-46/20/7 listč.Ján 0w/š - GEOPLÁN územie
Prekážka 72627 03301Li/ovskHrádok -

e-mal jw/ ciÝs.geopíanggrnatí com ‘ ‘

IČO. 3483237/ GEOMETRICKY PLAN úpravhrarneparceIyč 28477ana určen/e vlastnictvak
ne!

Vyhotovl

Meno
Pt 0720/7

Nové hranice bali v prirode označené
kSncam/spoč‘ožkou, oranž Partou. p/o/oni

Záznam podcbného rnerana (meračský náčrt) č

347

ST,.1 V PRA VVY
278

278 25042

Doterajši stav Zmeny Nový stav
Číslo

D—

k od . ‘ Druh Vlastniklistu Vymera Druh sb Vymera
vlast parcely

e parcele m2 parcely m2 pozemku (má cpráv. osoba)
— pozemku parcely — —

LV KN - E KN ha ryl2 číslo číslo ha m2 kód adresa (sídlo)

24 28377

281772

/
2

15/

7330

7481

48

87

135

24

25032
48
87

135

zaslav pI

os/sípi

/51 zas/a vpí

4903 zasta vpí

87 1d5i8l/

5/42

24

28472

28377

24

(25042

2847/7

24

Zs

28472

28377

zas/avpí
os/at pij

zastavpí
/8

zas/a vpí
18

zas/avpí
/8

zaslav pí

22
zas/a vpí

/8

/03
7243

/35

7481

62

42

4903

135

5/42

doterajši

Peter S/ťapko a
«a/ar/nar Pa vl/n/o vá
Bw/tká 7152 Bod/ce

dolem$/

do/emjši

dolerajš/

eko v stave privnom

Súradnice bcdov označenych čislarn a oslarné me
račské údaje sú uložené vo všeobecnej dckumentácii

t.č. 6.76-1997 t,č. 6.50-1997
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VÝKAZ VÝMER

PRÍLOHA Č. S
Doterajši stav Zmeny Nový stav

Číslo
D k od Druh VlastníkPK Wmera Druh Číslo Výmeraviožk parcely

parcele m2 parcaíy m2 pozemku (ináoprtv. osoba)pozemku parcely — —LV PK KN ha Číslo Číslo ha m2 kód adresa (sídlo)

t

SpoJ?

VPRÁ%‘NYJE T( S REGISTROM C KN

do/em/SI

Mesto

«clovsÁý Mikuláš
Š!áma 198931,
titúvsÁý Mikuláš

dolerS/

Mesto
lotcvskýMLkuW
šivmva í7941,
«clo vsÁý MÁ4vIáš

Poznámka, Zno,je sa vecná bremene na piznanie práva ukžeiia ‚bJIn!erskych sie!/ (vemjná osve#an/e) na pozemÁwh pam Č 8402a 85431 vpmspech Mesta«otovský Mikutiš a$ho prípadnýcbpiávnyvh násh,pcpv
legenda: kddsc4sob« r.vJ/vania Xzemkpw

4 Pozemok pmvaine vzastavaiwm územ/obce a/ebo vzáhmdká6kej
osada, na Álomm sa pastuje ze/enhia, ovocíe, okrasná n/Sa a vysoká ze/e4 a
úiépofnohospcdárskeplodZiy

- Pc‘emok. na kto1wije posaená IšzžMJenka stavba - cestná, miesma a
ůčeJová komun/kár/a, lesná cesta, po/ni cesia. obotik. nekryté patkovisko a
k* súčast,
18- Pozemok, na Áloromje oWr

Vyhotoviter Kraj Okres
tVS49M/ÁVJáŠ Obec

«otavský MikulášGEOOET-KA,s.r.o. I
Katastr, I Číslo I Mapový
územíe LirtůvskýMkóiáS i ptan 44a26595 7510!? ltč. 2-824

Gdovská 97222, 03104«otovský Mikuláš
e-maIgdettageodetta.sk

‘ M na odďe/eniepozemkovparc Č 8101a 854Gb natČo; 44026595 GEOMETRICKY PLÁn natn obremarzfl#ttWaĚerÉ
ižk,.z4t*sědna tWopazemkoch

Üradne ovenl
Meno:

4401

440!

4401

440!

840

654‘l

8S43

65435

lTOZm

678

840!

2V

Ott9

zastav.p/

zaslav p1

84a2

854/!

85434

85415

Iv

záhrada
4

záhrada
4

zastavpl
n

zastavpí
16

zastav.%

18

7

67!

8218

2(3

10

9119

Geomethcký plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpiscv Z katastta nehnulefnostl

Vyhotovd

Oňa. Meno:
24.08.2017

Nové hranice boli v primde označené
p/vlom, obmbmkom, Wio/eiskou s/e/bv

Auloňzačne ovenl

Záznam podrobného merania (meračský nčrl) Č.
3325

Dňa:

Súradnke bodov označených Č15(ami a ostatné me
račské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii

Číslo:

Úradne overené podia 59 zákona NR SR č21511995
Z.z. o geodězh a karlograli

Pečiatka a podpis
t.Č. 6.76-1997 t.Č. 650-1997
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i‘ŮŮŮflřŮfl‘flŠflŠJ /ř‘fl/ř ‘‘7‘, ďtďŠŠ//JJ JI „ďďŠ‘Ů,‘Š,‘,‘‘ŠJŮ/ ŮŮŮ,.
‘.itflůiůůflflflflš ‘,‘/.7‘ř7ř - /‘ ‚‘Š,‘fliů4, // „ŮŇ,,,itŠŠp‘Š,‘ŮřŮ‘.‘p‘ěfl

ŮŮř,‘tt,‘ůt,,‘tř 188214 řľďiŮtďP JI ů‘ďt‘/flďŠ,‘—Ů“—/ďŮ -- J J Ů/ď(fl.
iďŠŠŮfltŠ////ďflďďř ‚JflflŠ4‘ JI /‚fŠŮďŮďŠďJ‘“ 14Oj1 ‘/‘ŇŇ/ŇVi

- tďď/ďflflflfl 654/51 ťůď.t/t/IŇ JI ďě.t.‘ůď‘“.‘t Š/fli‘‘i///ŮŇŮ/,
‘fl‘ďďďflt‘ď řř/ŠŇtŮ ji Š /flflŠŠ 2/,‘, 7Ň,ďŇŮVŇŇ/flŠŠ,‘ŠŇŮ

ŮŮtitŮfl‘ - ů,‘,.nďtjů JI
těflpP/r, ‚ř,i,iůŇ4‘ 1/ Š,‘flWŠflŠflÝiŮďŮflŠt,i

‘21‘. 1Š‘ŠŠ.‘.‘ŇJ ‚ Šď,‘ŇŠŇŠŮŠ///ŇŠďď,‘ŠŠŮŠ‘/-ŠJtŮŇ//
„Ň ‚ Ů ‚ ‚ iď‘ ‚ II ‚ ‚ /ů‘ Šfl ‚ ‚ ŇŇŠflŇ t‘flt‘t‘ ‚ ‘Ň,‘ ‚ — ‚/,‚/? — Ů‘Ů /#‘/flflt

‘Šflflfl I JI ŮtŇýŮ‘ŠŮďŮ/JŮŇtŇ,‘ŇŮŠ/ďŠďŠŠ4ŮŇi/Ů///ŮŇŇ.‘fl/ŇŮ
rŮ/ ‚ — Š fl ‘ŇŇfl flŠ /fl/fl ŇŇ flŇ/Ň/ii //Ň,flt‘fl/Ň
_fl____/‘Ň_flŇ J.ŮŮ/flflŇŮ,‘ť.‘iiŮŇŇŮŇ.‘Ů,‘/Ň,tŮ,
‘ fl — Š,‘ďflŇ /Š/ JŠŇJ é/t‘ ‚ fl ‚ flfliflfliŇtŇ.‘fl iů‘/
ŇŮŇflŇŠŇŇŠŠflŇŇJŇ‘ŇŇ 4,‘i‘Ů‘Ňfl.tiiŮ,tŇŮ/t,‘ŇŮ,

ŠJŠďŠflďďflřiifliflŇflŇ Pfflfflflt//Ňflflflt‘Š
i,,fl,iŠ,ď,iiď,,fl/tŇfl/Ňtfl4fltŇtŮittflflŇŇ.

‚ďŠtŮď,ďflďflflŇiŠďflďŇfltfltŮflŮtŮflŇŮŮ
‘, ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Š ‘tŠŠ‘i‘ Š ‚ ‚ p‘ ‚ ‚ ‚ Ň_Ň,‘t/ ‚ Ň t .‘tŠtŇfl tŮ ŮI‘Ň
‘fl.“ „“ŠŮ ďď.‘ŇŠ/‘ p‘Šďflt 1 ŇŮtf4fltfltflŮŇtŮ Ň,

ŇŠŠŠŮŠŠŠŠflflďŠtflŇŠ. ůt/ůitůď‘flŇtŇŠiď,
‘ŮflŠŇ,,,,ďŮ,,,‘Ůďt,,ŠŇŮ/td ‚t,-piŇ,,,,,ů,,,Ň,

‘ fliflŠflůflůůtůflflfli,)Š,ŮŮŮŠŮŠ,,Š‘t/,
fl/tflfl ‚ ‚ ‚ ‚ ŠŠŇ ‘,,,,iů,ůtfl,‘ŇÁt‘,,ůů ‚tŮŇ ŠŮŮŠŮ,‘

ŇěŇŮŮ_iitŮ/,t/ŇŮiŮŇŮŮŇ/1ttŇŇŮAŮŮŮjP,ŮŇJŮiŇ,tŠ
‘flš‘flfl/ ‘ý‘/ŇŮiŇůŇŇŇŮtět‘Š.‘Vď,‘ŮŮŇIŇŮŮůů.

‘1‘ ‘/VřřřřďŇiŮŮflPtďtďtfl/Šfliď/ŠŠ‘fl
/ l‘fl‘/ ŠttŠŇt‘ŠŇŮ/Ůět‘ďt‘ďXů‘tflŇŮŇŠŮŠ

lľJřŇŮŮtŮď/Ů//tfltďflitŮŇ
ŠŠŠŇŇŇ/flŮ/flďŠflŠŮŮŠ

‘flŠtďflfl///flflfl.‘ďŮ
fl/tflfl/flŮŠŮŮŠ

- ‘-‘,ŇŠŇ,tfll
.tflfl

Žilinský kraj ‘Liptovský Mikuláš ‘Liptovský Mikuláš‘ Liptovský Mikuláš
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VÝKAZ VÝMER

PRÍLOHA Č. ‘1

L eoenda. kód spdsobu vvuth‘ané oozemkov:

22 - Pozemok, na Horem je postavená ihžiníeiyka stavba — cestná, m/estna a
účelová komun,kác/a, lesná cesta, polná cesta, chodník, nekiy/é parko visko a
‚ck súčasti
18- Pozemok, na ktoromje dvor

Vyhotovil

Meno Ing. Zuzana
10072017 Majer/ková

Nové hranice boli v prirode označené
plotom, elektnckou sknhkou, dreveným/kohkmi

Záznam podrobného merania (meračský näčrt) č,

1381

Súradnice bodov označených číslami a ostatné me

ST/ V PRA%‘NY JE

Doterajší stav Zmeny Nový stav

Číslo D k od Druh VlastníkPt< Výmera Druh Číslo Výmera
vložk parcely parcele m2 parcely m2 pozemku (má opráv osoba)

pozemku e parcely — —

LV Pt< KN hal I číslo číslo ha m2 kód adresa (sídlo)

TC)TdŽNÝ S REGIST ROI

4401

Spek

C4

zastav

KN

88400 1158

1158

dotemjš/

Ing Božena Babanková

Rofn/cka 4391,

«oto vský Mikuláš

88400 996 zastavpí

22
88605 162 zastavpi

18

1158

Geametňcký plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov Z katastra nehnuternosti

Vyhatoviteť Kraj ‚ I Okres I ObecZňíhský I «oto vský Mikuláš «otovský Mikuláš

Kataslr. I Číslo Mapový
GEOOÉZIAŽ?iínaa.s íizemie Liptovská Ondrašová plánu 20459 2017 list 2513, 35‘24

Hollého 7 010502/liba
iČo: 368590 10 GEOMETRICKÝ PL4áN na oddelen/epozemkup.č 88605

račské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii

t.č. 676-1997 t.č. 6.50-1997 ‚
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