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MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

ji‘

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 12. 03. 2020 číslo 12020

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

nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

k časti IV.

- mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 19. 09. 2019 uznesením Č. 57/2019v Časti II. pod bodom

2. schválilo uzatvorenie Zmluvy o budůcej zmluve o zriadenĺ vecného bremena spočivajúce v práve

uloženia inžinierskej siete (STL plynovodu) v k. ú. Liptovská Ondrašová — medzi budúcim povinným

z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 1037/1 (KN-E

11535/12, KN-E 11537/171; LV Č. 5240), KN-C 1047/3 (KN-E 11537/171; LV Č. 5240), KN-C 709 (KN-E

11537/171; LV Č. 5240) a budúcim oprávneným z vecného bremena, spoloČnosťou SPP - distribúcia,

a.s, So sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, ako vlastníkom budůceho STL

plynovodu, Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena spoČivajúce v práve uloženia

inžinierskej siete, ato STL plynovodu cez pozemky parc. Č. KN-C 1037/1 (KN-E 11535/12, KN-E

11537/171), KN-C 1047/3 (KN-E 11537/171), KN-C 709 (KN-E 11537/171) správa vstupu za ůČeIom

prevádzkovania tejto siete v prospech vlastnika STL plynovodu ako budúceho oprávneného z vecného

bremena.
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II. schvaluje

prebytočnost‘ nehnuterného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe ČL 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení a predaj prebytoČného

majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom podfa 9a ods. 8 písm. b) 2ákona Č. 138/1991 Zb. o majetku

obcí v platnom 2neni, v k. ú. Liptovský Mikuláš — pozemkov parc. č KN-C 3363/24 zastavané plochy a

rtádvoria o výmere 477 m a parc. Č. KN-C 3363/25 trvalé trávne porasty O výmere 128 m2 /pozemky

spolu o výmere 605 m2ĺ nachádzajúce se na ul. Nábrežie J. Kráľa, v prospech spoločnosti RTC, s.r.o.,

So sídlom Nábr. J. Kráľa 4359, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ičo: 36430 757, za kúpnu cenu spoiu 21 501

eur (t. j. 35,54 eur/m2), z toho: parcela Č. KN-C 3363/24 predstavuie hodnotu 15 741 eur. Čo je 33 eur/m2

a parcela Č. KN-C 3363/25 predstavuie hodnotu 5 760 eur Čo je 45 eur/m2.

Kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu do jedného roka odo dňa podpisu kúpnej zmluvy oboma

zmluvnými stranami, ato v mesačných splátkach vo výške 1 79175 eur/mesiac. Návrh na vklad

vlastníckeho práva z kůpnej zmluvy do katastra nehnuteľnostĺ podá predávajúci až po uhradeni celej

kúpnej ceny kupujúcim na účet predávajúceho.

Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkorn parc. č. KN-C

3363/24, 3363/25 zastavaných stavbou: „Parkovisko a prijazdová komunikácia“ vo vlastnictve

nadobúdatefa. Vybudovaná stavba je priľahlou plochou, ktorá svojim umiestnenĺm a využitím tvori

neoddeliteľný celok so stavbou. „Tenisová hala“ súp. Č. 4360 na parcele č. KN-C 3363/22 a stavbou:

„Prevádzková budova‘ súp. Č. 4359 na parcele č. KNC 3363/23 vo vlastnĺctve žiadateía (LV Č. 6383) Na

stavbu:,, Parkovisko a prijazdová komunikácia bob vydaně mestom Liptovský Mikuláš právoplatné

kolaudačně rozhodnutie pod č. ÚRaSP 2006/06106-Vi zo dňa 29.12.2006 v prospech stavebníka RTC,

s.r.o., Liptovský Mikuláš, Ičo: 36430757, v rámci výstavby objektu „Športovo-relaxaČný tenisový klub,

Nábrežie J. Kráľa — II. etapa“ ako stavebný objekt So 06. Vzmluve bude uvedené, že kupujúci si je

vedomý, že cez pozemok parc.č. KN-C 3363/24 prechádza podzemná verejná kanalizácia DN 800 a cez

pozemok parc.č. KN-C 3363/25 podzemná verejná kanalizácia DN 1000 s ochrannými pásmami 2,5 mod

pódorysného okraja potrubĺ na obe strany, v majetku Liptovskej vodárenskej spoločnosti, as., Liptovský

Mikuláš.

Všeobecná hodnota pozemkov podía znaleckého posudku č. 25/202020 dňa 30.01 .2020 vyhotoveného

znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená nasledovne: parcela Č. KN-C 3363/24 je urČená

vhodnote 10117,17 eur Čo je 21.21 eur/m2 a parcela Č. KN-C 3363/25 je určená na 4 751.36 eur, Čo je

37.12 eur/m2 Všeobecná hodnota pozemkov predstavuje celkom: 14 863,53 eur, zaokrúhlene:

14 900,00 eur. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 29.02.2020

predstavuje 4544 eur (tj. 0,075 eur/rn2). Pozemky. ktoré sú predrnetom prevodu sa podía platných

Zásad hospodárenia a nakladania S majetkorn mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne II., pričom

minimálna kůpna cena za I m2 pozemku je v danej záne stanovená na 33 eur/m2 - 66 eur/m2. Uvedený

prevod nepodlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlačí.

2. prebytoČnost‘ nehnutel‘ného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe ČL 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania S majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení a predaj prebytoČného

majetku mesta Liptovský Mikuláš spčsobom podľa 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku
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obcí v p/ainem znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, V /c Ú. Okoličné — pozemku parc. Č. KN-C

307/2 záhrady (ako „dieI 1‘) o výmere 122 rn2, podia geometrického plánu č. LM-7/2020, nachádzajúceho

sa na ul. Kláštorná, v prospech Pavel Kralčiak a manželka Erika Kralčiaková do BSM, obaja trvale

bytom Morušová 522/7, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny, za kúpnu cenu 4 026 eur (t. J. 33

eur/rn2). Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie vlastnickych vzťahov k pozemku parc.Č. KN-C

307/2, ktorý svojim oplotenírn tvorí kompletný celok s pozemkarni parc. Č. KN-C 307/1, KN-C 308, KN-C

731/7 a stavbou „Rodinný dom“ súp. Č. 146 postavenou na pozemku parc. Č. KN-C 308 (LV Č. 2138)

v podielovom spoluvlastníctve nadobúdateľov.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovnictve k 29.02.2020 predstavuje

1417,40 eur, čo je 11,618 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podra platných Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkorn mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne Ii., priČom minimálna

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

mesta z dÓvodu hodného osobitného zretefa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých

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

mesta.

Dövod hodný osobitného zretel‘a:

ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 307/2, ktorý svojim

oplotenirn tvori kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 307/1, KN-C 308, KN-C 731/7 a stavbou:

„Rodinný dorn“ súp. Č. 146 postavenou na parcele Č. KN-E 308, v podielovom spoluvlastnĺctve žiadatel‘ov.

Žiadatelia a ich právni predchodcovia uvedený pozemok užívajú už viac ako 50 rokov. Mesto na tento

pozemek nemá zabezpečený priamy prístup, a preto je pre mesto stavebne nevyužiterný a nepotrebný.

Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu. Ide o prevod vlastnictva, ktorý

je účelný len pre konkrétneho záujemcu, nakoľko pozemok jet. č. oplotený k rodinnému domu.

3. prebytočnost‘ nehnuterného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania S majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení a predaj prebytočného

nehnute/‘ného majetku mesta Liptovský Mikuláš sp6sobom podľa 9a ods. 8 písm e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako pripad hodný osobitného zretefa, v k ú. Liptovská

Ondrašová — novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 1032/24 (diel „1 ‘) zastavané plochy a nádvoria o

výmere 22 rn2, podia geometrického plánu Č. 44026595-131/201 9, nachádzajúceho sana ul. Požiarnická,

v prospech Richarda Rajniaka, trvale bytom Vrlíkova Č. 1884/72, 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbica -

Nábrežie, za kúpnu cenu 770 eur (t. j. 35 eur/m2). Účelom prevodu je prikúpenie pozemku, ktorý

nadobúdater v súčasnosti využíva ako vstup k svojim nehnutel‘nostiam, ato k stavbe: „ Rodinný dom súp.

Č. 1060 postavený na pozemku parc. č. KN-C 456/4 vrátane pozemkov parc. Č. KN-C 45613, KN-C 456/4,

KN-C 456/Sa KN-C 1032/22 (LV Č. 5194, 5214, 5844).

Vzrnluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemok parc. Č. KN-C 1032/24 sú trasované

podzemné inžinierske siete - potrubie verejného vodovodu DN 100 v správe Liptovskej vodárenskej

spoločnosti, as., Liptovský Mikuláš a pripojky plynu, elektriky a kanalizácie vo vlastníctve nadobúdateľa,

na ktoré sa vzťahujú ochranné pásma. Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 1032/24 podľa

znaleckého posudku č. 3/2020 zo dňa 04.02.2020 vyhotoveného znalcom Ing. Tiborom Molnárom je

stanovená na 502,48 eur, zaokrúhlene na 500 eur, čo je 22,84 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného
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majetku mesta vedeného v účtovnictve R 2902.2020 predstavuje 165 eur, čo je 0075 eur/m2. Pozemok,

ktorý je predrnetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Liptovský Mikuláš nachádza V zóne II. pričorn minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je V danej zčne

stanovená na 33 eur/m2 — 66 eur/m2. Ide o prevod majetku mesta z dÖvodu hodného osobitného zreteľa,

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

zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránka mesta.

Dóvod hodný osobitného zretel‘a:

pozemok, ktorýje predmetom odpredaja sa nachádza pri pozemkoch parc. č. KN-C 1032/22, parc. č. KN

C 456/3, parc. č. KN-C 456/4, parc. č. KN-C 456/5 a stavbe: „ Rodinný dom súp. Č. 1060 vo vlastníctve

žiadatel‘a, ktorý ho svojim prikúpenírn využije ako vstup na svoje nehnuteľnosti; pozemok má pre svoj tvar

obmedzeně samostatné využitie; z hradiska situovania sa nachádza v blízkosti komunikácie; pre mesto

je nepotrebný; ide o prevod vlastnictva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu.

4. prebytoČnosf nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení a predaj prebytoČného

nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš spösobom podľa 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretera, v k. ú. Liptovská

Ondrašová— novovytvoreného pozemku parc. Č. KN-C 1032/25 (diel „2‘) zastavané plochy a nádvoria O

výmere 52 rn2, podľa geometrického plánu č. 44026595-131/2019, nachádzajúceho sa na ul. Požiarnická,

v prospech Ing. Miroslavy Terekovej, trvale bytom Pri trati č. 900/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji, za kúpnu

cenu I 820 eur (t. j. 35 eur/rn2). Účelom prevodu je prikúpenie pozemku, ktorý nadobúdatefka

v súčasnosti využiva ako vstup k svojim nehnuteľnostiam, a to k stavbe: „Rodinný dom“ sůp. Č. 88

postavenej na pozemku parc. Č. KN-C 455/3 a pozemkom parc. Č. KN-C 360/99, KN-C 360/127, KN-C

455/1 ‚ KN-C 455/2, KN-C 455/3 vo vlastnictve nadobúdateľky (LV Č. 2439).

V zmluve bude uvedené, že kupujúci síje vedomý, že cez pozemok parc. Č. KN-C 1032/25 sú trasované

podzemné inžinierske siete - potrubie verejného vodovodu DN 100 v správe Liptovskej vodárenskej

spoločnosti, as., Liptovský Mikuláš a pripojky plynu, elektriky a kanalizácie vo vlastníctve nadobúdateľky,

na ktoré sa vzťahujú ochranné pásma.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 29.02.2020 predstavuje

3,90 eur, čo je 0,075 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa platných Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkorn mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II., pričom minimálna

kúpna cena za 1 rn2 pozemku je v danej záne stanovená na 33 eur/m2 —66 eur/m2 Ide o prevod majetku

mesta z dövodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3í5 všetkých

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

mesta.

Dävod hodný osobitného zreteľa:

pozemok. který je predmetom odpredaja sa nachádza pri pozemkoch parc. Č KN-C 360/99, KN-C

360/127, KN-C 455/1, KN-C 455/2, KN-C 455/3 a stavbe: „Rodinný dom súp. Č. 88 vo vlastníctve

žiadateľky, ktorá ho svojim prikúpením využije ako vstup na svoje nehnuteľnosti; pozemok má pre svoj

tvar obrnedzené samostatné využitie; z hľadiska situovania sa nachádza v blízkosti kornunikácie; pre

mesto je nepotrebný; ideo prevod vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu.
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5. prebytoČnosť nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania s maje/kom mesta Liptovský Mikuláš a uzatvorenie Zámennej zmluvy na

nehnutefný majetok mesta spósobom pod/ä 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zli. o majetku obcí v

platnom znení ako pr/pad hodný osobitného zreteľa, V k. ú. Demänová, nasledovne:

nehnutefnosti vo výlučnom vlastnic/ve mesta LiDtovský Mikuláš, a to:

a) novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 25/9 (dlel 1) záhrady o výmere 8 rn2,

b) novovytvorený pozernok parc. Č. KN-C 26/9 (diel 2) záhrady o výmere 104 rn2,

c) novovytvorený pozemok parc. Č.KN-C 26/10 (dlel 3) zastavané plochy a nádvoria O výmere 25 m2

2amerané geometrickým plánom Č. 36683621-09/2019 /pozemky spolu o výmere 137 rn2/, nachádzajúce

sa na ul. Mládeže

zameniť

za nehnutefnosti vo výlučnom vlastníctve Miroslava Macíka, trvale bytom Mládeže 30/23. 031 01

Liptovský Mikuláš — Dernänová, a to:

a) novovytvorený pozemok parc.č. KN-C 27/3 (dlel 4) zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2

nachádzajúci sa na ul. Mládeže,

b) novovytvorený pozernok parc. č. KN-C 869/13 (dlel 5) zastavané plochy a nádvoria o výmere 28

rn2, nachádzajúci sa na ul. Demänovská cesta

obidva zarnerané geometrickým plánom Č. 36683621-09/2019 /pozemky spolu o výmere 35 m2/.

Uvedenou zárnenou dójde zo strany mesta k nadobudnuťu pozemkov, ato parcely č. KN-C 27/3, na

ktorej je umiestnená a vybudovaná stavba: „miestnej komunikácie“ vo vlastnictve mesta na ul. Mládeže

a parcely č. KN-C 869/1 3, na ktorej je umiestnená a vybudovaná stavba: „chodníka vo vlastníctve mesta

na ul. Dernnovská cesta.

Žiadatef nadobudne uvedenou zámenou pozemky parc. Č. KN-C 25/9. KN-C 26/9 a KN-C 26/10 za

účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k predrnetnýrn pozemkom, ktoré svojirn

oplotením tvoria kompletný celok s pozemkami parc.č. KN-C 23/2, KN-C 25/1, KN-C 25/8, KN-E 30/6

a stavbami.,, Rodinný dom“ sůp.č. 30 postaveným na pozemku parc.č. KN-C 25/1 a „PREDAJŇA súp.Č.

290 postavenou na pozemku parc.č. KN-C 26/3 (právny vzťah k predmetnej parcele nie je evidovaný na

liste vlastnictva), vo vlastníctve nadobůdatel‘a (LV Č. 152), priČom na pozemku parc.č. KN-C 26/10 je

umiestnená Časť stavby:,, PREDAJŇA“ súp.Č. 290.

Cena zamieňaných nehnutefnosti na základe dohody zmluvných strán je cena určená znaleckým

posudkorn. Všeobecná hodnota pozernkov vo vlastníctve mesta. a to pozemku parc. č. KN-C 25/9,

pozemku parc.Č. KN-C 26/9 a pozemku parc.Č. KN-C 26/10 je stanovená spolu na 6285,56 eur (ti. 45.88

eurĺm2). čo je podľa znaleckého posudku Č. 10/2020 zo dňa 12.02.2020 vyhotoveného znalcom Ing.

Bohuslavom Babkom. Všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníc/ve Miroslava Macíka, a to pozemku

parc. Č. KN-C 27/3 a pozemku parc.č. KN-C 869/13 predstavuje spolu 892,15 eur (tj. 25,49 eur/m2), čo

je podIa znaleckého posudku č. 10/2020 zo dňa 12.02.2020 vyhotoveného znalcom Ing. Bohuslavom

Babkom. Nakorko všeobecná hodnota vzáíomne zamieňaných nehnuterností podIa znaleckého posudku

nie je rovnaká, zmluvné strany sa Ori podpise zm/uvy dohodnú, že pán Miroslav Macík doplatí mestu

rozdiel, čo Dredstavuje sumu vo výške 5393,41 eur. Tento rozdiel p. Macík uhradĺ mestu do jedného
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roka odo dňa podpisu zámennej zmluvy oboma zmluvnými stranami, a to v mesačných splátkach vo

výške 44945 eur/mesiac. Návrh na vklad vlastníckeho práva zo zámennej zmluvy do katastra

nehnuteľnosti podá mesto až po doplatení rozdielu vo výške 5 393,41 eur zo strany p. Macíka na účet

mesta.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 29.02.2020 predstavuje 6,35

eur, čo je 0,050 eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom zámeny sa podľa platných Zásad hospodárenia a

nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú V zóne II., pričom minimálna kúpna cena za

1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 €1m2 - 66 €1m2. ide o prevod majetku mesta z důvodu

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

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

Dóvod hodný osobitného zretera:

ide o zámenu nehnuteľností, na základe ktorej důjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu

vlastníckych vzťahov k pozemkom, a to parcely č. KN-C 27/3, na ktorej je umiestnená a vybudovaná

stavba: „miestnej komunikácie“ vo vlastnictve mesta a parcely Č. KN-C 869/1 3, na ktorej je umiestnená

a vybudovaná stavba: „chodnika vo vlastníctve mesta.

6. prebytočnosť nehnutefného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš a uzatvorenie Zámennej zmluvy na

nehnutel‘ný majetok mesta spůsobom podIa 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v

platnom znení ako pr/pad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. palúdzka, nasledovne:

nehnutel‘nost‘ vo výlučnom vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš — novovytvorený pozemok parc. č, KN-

o 1251/8 ostatné plochy ovýmere 152 m2, podfa geometrického plánu č 40003337-1712020,

nachádzajúci sa na uL Budovateískej

zameniť

za nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Bella Vista, s. r. o., so sídlom Školská 10, 031 01

Liptovský Mikuláš, IČO: 36 819 182, a to:

a) novovytvorený pozemok parc. Č. KN-C 924/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 rn‘

b) novovytvorený pozemok parc. Č. KN-C 924/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m2,

obidva zamerané geometrickým plánom Č. 40003337-17/2020, nachádzajúce sa na ul. Budovatel‘skej,

/pozemky spolu o výmere 152 m2/

Uvedenou zámenou dójde k zarovnaniu vlastnickych hranic pozemkov vo vlastnictve mesta a spoločnosti

Bella Vista. s.r.o.. z důvodu vybudovania „nového oplotenia spoloČnosťou Bella Vista, s.r.o. ako

investora stavby rezidenčného bývania: „HBV Bella Vista Palúdzka — Sever‘ na parcele č. KN-C 924

Nové oplotenie nahradené jestvujúcim starým oplotením bude postavené na hranici s areálom

športového klubu FC 34 Palúdzka a tenisovými kurtami.

Všeobecná hodnota nehnutefnosti vo vlastníotve mesta, ato novovytvoreného pozemku parc. Č. KN-C

1251/8 podľa znaleckého posudku Č. 07/2020 zo dňa 1302.2020 vyhotoveného znalcom Ing. Petrom

Krivošom je stanovená na 6 581,60 eur, čo je 43,30 eur/m2. Všeobecná hodnota nehnuterností vo

vlastníctve spoločnosti Bel/a Vista, s. r. O. ‚ a to pozemkov parc. č. KN-C 92414 a KN-C 924/5 podIa
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znaleckého posudku č. 07/2020 zo dňa 13.02.2020 vyhotoveného znalcom Ing. Petrom Krivošom 16

stanovená na 6 58160 eur, čoje 43,30 eur/m2.

Cena zamieňaných nehnuteľností na základe dohody zmluvných strán je nasledovná:

Spoločnosť Bella Vista, aro. uhradí mestu za pozernok parc.č. KN-C 1251/8 kúpnu cenu 6581,60 eur,

čo je cena určená znaleckým posudkom. Mesto uhradĺ spoločnosti Bella Vista, aro. za pozemky KN-C

924/4 a KN-C 924/5 kúpnu cenu I euro.

Spoločnosť Bella Vista, s.ro. sa v zmluve 2aviaže k povinnosti, že v rámci realizácie nového oplotenia

upravi a zarovná pozemok parc. č. KNC 924/5 tak, aby bol uživania schopný.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 29.02.2020 predstavuje 7,60

eur, čo je 0,050 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenía

a nakladania 5 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 důvodu

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 zretel‘a:

- de o zámenu nehnuternosti, na základe ktorej dÓjde k zarovnaniu vlastníckych hraníc pozemkov vo

vlastnictve mesta a spoločnosti Bella Vista, sto.,

- mesto nadobúda pozemky za symbolické 1 euro, nakoľko z hľadiska využiteínosti a na plnenie svojich

úloh sú pozemky pre mesto nepotrebné, mestu vZniknú len náklady na údržbu; pozitivom však je, že na

spoločnej vlastníckej hranici, ktorá je v dotyku s areálom športového klubu FC 34 Palúdzka a tenisovými

kurtami, nahradí spoločnosť jestvujúce staré a nevyhovujúce oplotenie novým oplotenim“, čím sa vylepší

aj estetický vzhl‘ad na športových podujatiach

7. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zr/aden! vecného bremena spočívajúce vpráve uložen/a

inžinierskej slete (predÍženie plynovodu a pripojky plynu) v kú. Liptovský Mikuláš, na ul. Kpt. Nálepku —

medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastnĺkom pozemkov

parc. č. KN-C 6581/12, KN-C 6581/17, KN-C 6581/18, KN-C 6581/22 a KN-C 6581/23 (LV č. 4401)

a budúcim oprávneným z vecného bremena, spoločnosťou JLR TRADE, s.r.o., 50 sídlom Bellova

696/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 51100592, ako vlastnikom budúceho plynovodu a plynovej

pripojky. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskej

siete, ato predÍženia plynovodu a prípojky plynu, cez pozemky parc.č KN-C 6581/12, KN-C 6581/1 7,

KN-C 6581/18, KN-C 6581/22 a KN-C 6561/23 a práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete

v prospech vlastníka budúceho plynovodu a plynovej prípojky, ako budúceho oprávneného z vecného

bremena.

Zmluva o zriadeni vecného bremena sa uzatvori po realizácii pred[ženia plynovodu a prípojky plynu

vybudovaných v rámci stavby: „Predíženie distribučného plynovodu STL DllOllOOkPa“, v rozsahu

vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne, ato najneskór do 90 dni odo dňa nadobudnutia

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby, resp. ak sa na stavbu uloženia inžinierskej

siete nevyžaduje vydanie stavebného povolenia, do dvoch rokov odo dňa vydania oznámenia prĺslušného

stavebného úradu vo ved ohlásenia drobnej stavby stavebnĺkom. Strana oprávnená z vecného bremena

zaplatí strane povinnej z vecného bremena za zriadenie a časovo neobmedzené využívanie práva

8



uloženia nžinierskej siete cez pozemky vo vlastnictve mesta jednorazovú odplatu stanovenů znaleckým

posudkom v čase uzatvorenia zmiuvy o zrjadení vecného bremena. ide o uzatvorenie zmluvy podľa 5 9

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

8. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zr/aden! vecného bremena spočívajúce vpráve uložen/a

/nžinierskych s/et! a Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnutelného majetku mesta do nájmu, v kú.

Demänová, nasledovne:

8.1 uzatvoren/e Zmluvy o budúcej zmluve o zr/edeni vecného bremene spočívajúce v právo uložen/a

/nžinierskych s/et! (vodovod-prepojenie, kanal/zác/a splašková a dažďová, slaboprúdové NN vedenie,

areálové rozvody plynu -STL) vk. ú. Demanová — medzi budúcini povinným z vecného bremena, mestom

Liptovský Mikuláš ako viastníkom pozemku parc. č. KN-C 87711 (KN-E 215/1, LV Č. 355) a budúcim

oprávneným z vecného bremena, spoiočnosťou DEMÁNQVÁ VILLAGE, s.r.o., so sídlom Roveň 215,

033 01 Podtureň, ičo: 46 969 462, ako vlastníkom rozširených budúcich sjeti vodovod-prepojenie,

kanal/záda splašková a dažd‘ová, slaboprúdové NN veden/e, areálové rozvody plynu —STL. Predmetom

zmiuvy bude zriadenie vecného bremena spočívajůce v práve uloženia a rozšírenia inžinierskych sjetí

cez pozemok KN-C 87711 (KN-E 21511), ato: vodovod - prepojenie, kanahzácia dažďová a spiašková,

slaboprúdové NN vedenie, areálové rozvody plynu - STL a práva vstupu za účeiom prevádzkovania

týchto sieti v prospech vlastnĺka týchto sjeti ako budúceho oprávneného z vecného bremena.

Zmluva O zriadeni vecného bremena sa uzatvorí po reahzácii sieti - vodovod-prepojenie, kanalizácja

splašková a dažďová, siaboprúdové NN vedenie. areálové rozvody plynu -STL vybudovaných v rámci

stavby. Apartmánový dom 1“ v rozsahu vyznačenom na poreaiizaČnom geometrickom pláne, a to

najneskör do 90 dni odo dňa nadobudnutia právoplatnosti koiaudačného rozhodnutia uvedenej stavby

resp. v prípade, ak sa na stavbu uloženia inžinierskej siete nevyžaduje vydanie stavebného povolenia, do

dvoch rokov odo dňa vydania oznámenia prislušného stavebného úradu vo veci ohlásenia drobnej stavby

stavebníkom. Strana oprávnená z vecného bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena za

zriadenie a časovo neobmedzené využivane práva uloženia inžinierskych sieti - vodovod-prepojenie,

kanalizácia splašková a dažďová, slaboprúdové NN vedenie, areálové rozvody plynu -STL cez pozemok

vo viastnictve mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v čase uzatvorenia zmluvy

o zriadení vecného bremena. Ideo uzatvorenie zmiuvy podľa 59 ods. 2 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v platnom zneni.

8.2 uzatvoren/e Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu spósobom podfa

9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom zneni ako pr/pad hodný osobitného

zretera, v k. ú. Demänová — Časť pozemku parc. č. KN-C 877/1 (KN-E 215/1, LV Č. 355) zastavané

plochy a nádvoría o výmere cca 45 m2, v prospech nájomcu - spoloČnosti DEMÁNOVÁ VILLAGE, s.r.o.,

50 sídlorn Roveň 215. 033 01 Podtureň, ičo: 46 969 462, za úČelom vybudovania účeiovej komunkácie,

ktorá bude realizovaná v rámcj stavby „Apartmánový dom i«, na dobu neurčítú, za nájomné vo výške

13,50 eurlročne (t. j. 0,30 eur/m2/rok).

Investor stavby plánuje vybudovanie účelovej komunikácie na pozemku na parc. Č. KNC 540/9, v

pokraČovanĺ cez pozemok parc. Č. KNC 877/1 (predmet nájmu) a ďalej na pozemok parc. Č. KNC 390/24

(LV Č. 974 vlastnikom je spoločnosť TATRA SPC3, s.r.o., so sidlom Roveň 215, 033 01 Podtureň, ičo:
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44371 021). Spoločnosť DEMÁNOVÁ VILLAGE, s.r.o. má so spoločnosťou TATRA SPC3, s.r.o.

uzatvorenú Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve“ zo dňa 01.01.2020, ktorej predmetom je prevod pozemku

parc. č. KNC 390/24 v prospech nájomcu. V nájomnej zmiuve sa spoločnosť zaviaže rešpektovat

podmienku, že pozemok parc. č. 877/1 (KN-E 215/1) ostane verejne prístupriý stým, že tento stavebný

objekt po nadobudnuti právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia investor neprevedie do vlastnictva

mesta, nakoľko sa jedná o malů výmeru. ide o prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu

z dóvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov,

pričom uvedený nájom podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a webovom sĺdle mesta.

Dóvod hodný osobitného zreteľa:

pozemok, ktorý je predmetom nájmu sa nachádza medzi pozemkami parc. č. KNC 540/S a parc. Č. KNC

390/24 vo vlastnictve investora (rčzne spoločnosti ale konateľ ten istý) určenými na výstavbu účelovej

komunikácie; ideo prenájom, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu.

III. ruší

bod 1. schval‘ovacej časti uznesenia mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš Č. 92/2019 Zo dňa 12.

12. 2019, a to prebytočnosť nehnutel‘ného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a)

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení a predaj

prebytoČného majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom podfa 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991

Zli o majetku obcí v platnom zneni ako prípad hodný osobitného zretel‘a, v k. ú. Liptovský Mikuláš -

novovytvoreného pozemku parc. Č. KN-C 6574/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 126 m2 podIa

geometrického plánu č. 44523106-49/2019, nachádzajúceho sa na ul. Garbiarska, v prospech

spoločnosti VEREX REALITY s.r.o., So sídlom: Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš, ičo: oo 614

378, za kúpnu cenu 12600 eur (t. j. 100 eur/m2).

iV. mení

bod 2. schvaľovacej časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 57/2019 Zo dňa 19.

09. 2019 nasledovne:

pövodný text: „spoločnosťou SPP - distribůcia, as., 50 sidlom Miynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,

ičo: 35 910 739“ sa nahrádza novým textom: „Ing. Miroslavom Hartmannom, trvale bytom

Björnsonova 1360/2 1, 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbica-Nábrežie“

Vo zvyšnej časti ostáva uznesenie nezmenené.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2019
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Důvodová správa

K častili, bodu 1.:

Spoločnosť RTC, Si-O., So sídlom Nábr. J. Kráľa 4359. 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 430 757 je výlučným

vlastnikom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Liptovský Mikuláš, na Nábreži J. Kráľa, ato pozemkov:

parc.č. KN-C 3363/19, parc.č. KN-C 3363/22. parc. č. KN-C 3363/23 a stavieb: „Prevádzková budova sůp. č.

4359 postavená na pozemku parc.č. KN-C 3363/23 a »Tenisová hala súp. č. 4360 postavená na pozemku

parc.č. KN-C 3363/22, zapísané v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva Č. 6383.

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom priľahlých pozemkov, a to parc. č. KN-C 3363/24 zastavané

plochy a nádvoria o výrnere 477 ma parc.č. KN-C 3363/25 trvalé trávne porasty O výmere 128 rn2, zapisaných

v katastri nehnuteľností v registri „Cu na liste vlastníctva Č. 4401, ktorě svojim umiestnením a využitím tvoria

neoddeliteľný celok So Stavbami súp. Č. 4359 a 4360.

Na pozemkoch vo vlastníctve mesta realizovala spoločnosť RTC, s.r.o. stavbu: „Parkovisko a prijazdová

komunikácia“, v rámci výstavby „Športovo-relaxačný tenisový klub, Nábrežie J. Kráľa — II. etapa, ato na

základe platnej Nájomnej zmluvy v čase realizácie, uzatvorenej rnedzi mestorn ako prenajimatel‘om

a spoločnosťou RTC, s.r.o. ako nájorncom. Stavba na pozemkoch mesta bola riadne skolaudovaná

Kolaudačným rozhodnutim citovaným v schvaľovacej časti tohto návrhu. V súčasnosti má spoločnosť s mestom

ako prenajĺmateľom na pozemky, ktoré sú predmetom prevodu naďalej uzatvorenú platnú Nájomnú zmluvu Č.

1/2020/Práv. zo dňa 08.01.2020. za úČelom využitia predmetných pozernkov na príjazdovú komunikáciu

a parkovisko. Nájomje uzatvorený na dobu určitú do 12.01 .2025.

Spoločnosť RTC, s.r.o. požiadala mesto Liptovský Mikuláš o odkúpenie pozemkov parc.Č. KN-C 3363/24

a parc.č. KN-C 3363/25 Z důvodu, že „ich stavba‘ sa nachádza stále na cudzich pozemkoch, a právny vzťah

k pozemkom je potrebné už raz majetkovoprávne usporiadať. Vzhľadorn k tornu, že spoločnosť RTC, s.r.o.,

k dnešnému dňu nedisponuje s finančnou čiastkou 14 900,00 eur určenou znaleckým posudkom, požiadala

mesto Liptovský Mikuláš o splátkový kalendár a zároveň o zohľadnenie kúpnej ceny z dóvodu, že ako

spoločnosť umožňuje bezplatné parkovanie občanom mesta a taktiež bezplatné využívanie parkoviska

návštevníkmi zimného štadióna pri domácích zápasoch hokejového klubu MHK32.

Obidvoma prevádzanými pozemkami orechádza funkčná podzemná vere/ná kanal/záda ON 800 a ON 1000

s ochranným pásmom 2,5 m na obe strany, čím znalec pri určení všeobecnei hodnoty uplatnil zrážku.

Jednotková cena za m2 medzi yozemkami je rozd/elna z důvodu, že k pozemku Darc.č. KN-C 3363/24 n/e

zabezpečený prfstup pr/emo z vere/ného priestranstva. ale je dez cudzie pozemky bez akéhokofvek práva.

Pozemky. ktoré sů predmetom prevodu, sú podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš

stavebnými pozemkami urbanistického bloku: „zmiešané úzernie s prevahou zariadeni pre šport a rekreáciu“.

Útvar hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš posúdil predmetnú žiadosť dňa 09.01.2020 stým. že

odporučil odpredaj predmetných pozemkov. Tunajši odbor ŽP a dopravy podra vyjadrenia zo dňa 29.11.2019

taktiež odporučil odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta.

Prevod vlastnĺctva nehnutel‘ného majetku mesta navrhujeme vykonať podľa 9a ods. 8 písm. b) zákona č.

138/1 991 Zb. o majetku obci v platnom znení.
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K časti II. bodu 2.:

Pán Pavel Kralčiak a manželka Erika Kralčiaková, obaja trvale bytom Morušová 522/7, 031 04 Liptovský

Mikuláš - Podbreziny sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnostĺ, nachádzajúcich sa v kú. Okoličné, na ul.

Kláštorná, ato: pozemkov parc. č. KN-C 307/1. KN-C 308, KN-C 731/7 a stavby: »Rodinný dom“ súp. Č. 146

postavený na pozemku parc.č. KN-E 308: zapísaných v katastri nehnuteľnosti na LV Č. 2138.

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastnikom susednej nehnuteďnosti, a to pozemku parc. Č. KN-C 307/2

(diel 1) záhrady o výmere 122 rn2, podľa geometrického plánu Č. LM-7/2020, vytvoreného z pozemku parc. Č.

KN-E 143, zapĺsaného v katastri nehnuteínostĺ v registri „E‘ na liste vlastníctva Č. 2041 v prospech mesta

Liptovský Mikuláš. v podiele 1/1.

Žiadatelia a ich právni predchodcovia užĺvajú pozemok parc. č. KN-C 307/2 vo vlastnĺctve mesta užívajů viac

ako 50 rokov. a preto požiadali mesto o jeho usporiadanie. Ide o pozemok, ktorý je v súčasnosti oplotený

a spolu s pozemkami parc. Č. KN-C 307/1: KN-C 308, KN-C 731/7 a stavbou.,, Rodinný dom‘ súp. Č. 146 tvoria

jeden celok. ÚČelom prevodu je teda majetkovoprávne usporiadariie vlastnĺckych vzťahov k pozemku parc. Č.

KN-C 307/2, Čim sa zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu. Jedná sa o dosporiadanie

majetkovoprávnych vzťahov z minulosti.

Podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš ide o stavebný pozernok urbanistického bloku „obytné

územie s prevahou rodinných domov“. Útvar hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš posúdil predmetnú

žiadosť dňa 02,10.2019 stým, že k predaju predmetného pozemku nemá námietky.

V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš, Článku 7 p[sm. D. bodu 2.:

„Pri prevodoch majetku z důvodu hodného osobitného zreteľa může byť sadzba cien za predaj pozemku

znížená oproti cene určenej vjednotlivých zónach uvedených vprílohe č.3, bod 2 týchto zásad na základe

schválen/a mestským zastupiteľstvom so zreteľom na zákon o štátnej pomoci (cena může byť upravená na

výšku stanovenú v znaleckom posudku a/abo symbolickú, ak ide napr. o pra vody pozemkov nachádzajúcich se

v tesnej blízkosti kornunikáci(, pozemkov znehodnotených podzemnými vedeniami, na ktoných n/e je možná

výstavba, majetkovoprávne usporiadaníe pozemkov z minulosti, pra vody pozemkov za účelom

poskytovania starostlivosti zariadeniu sociálnych služieb, zdravotnickemu zariadeniu, škole)“.

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

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

zdóvodnený v schvaľovacej Časti tohto návrhu.

K častili, bodu 3. a bodu 4.:

- Pán Richard Rainiak, trvale bytom Vrlikova Č. 1884/72, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie je

výlučným vlastnikom nehnuternosti nachádzajůcich sa v k. ú. Liptovská Ondrašová, na ul. Požiarnická, ato

pozemkov parcč. KN-C 456/3, KN-C 456/4, KN-C 456/5, KN-C 1032/22 a stavby: „Rodinný dom“ súp. Č. 1060

postavenej na pozemku parc.č. KN-C 456/4, zapisané v katastri nehnuteľnostĺ na listoch vlastnictva Č. 5194,

5214, 5844.

- Ing. Miroslava Tereková, trvale bytom Pri Trati Č. 900/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji je výlučnou vlastníČkou

nehnutel‘ností nachádzajúcich sa v k. ú. Liptovská Ondrašová, na ul. Požiarnická, ato pozemkov parc.Č. KN-C

360/99, KN-C 360/127, KN-C 455/1, KN-C 455/2, KN-C 455/3 a stavby‘. „Rodinný dom“ súp. Č. 88 postavenej

na pozemku parc.Č. KN-C 455/3, zapisané v katastri nehnuteľnostĺ na liste vlastnictva Č. 2439.
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Pán Rajniak a Ing. Tereková ako susedia žijúci na ul. Požiarnickej, spoJočne využivajú Časf pozemku parc. Č.

KNC 1032/16 vo viastnictve mesta - akc vstup k svo/im nehnuternostiam, ide o trávnatú plochu nechá cize júcu

se v tesnej blízkosti mestskej komuniká cle, ktoré je súčasťou verejného priestranstva. Obidvaja prejavili záujem

o odkúpenie časti parcely č. KNC 1032/16 a vzájomne sa dohodli na jej rozdeleni. Na základe dohody si dali

vypracovať geometrický plán č. 44026595-131/2 019, ktorým vznikli dve nové parcely — parc. č. KNC 1032/24

(diel „1‘) zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 a parc. Č. KN-C 1032/25 (diet „2‘) zastavané plochy a

nádvoria o výmere 52 m2, vytvorené z pozemku parc. č. KN-E 233/1, zapĺsaného v katastri nehnuteľností

v registri „E na liste vlastnictva Č. 4401 v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele i/i.

Tunajší odbor ŽP a dopravy podľa vyjadrenia zo dňa 07.11.2019 nemá námietky kodpredaju pozemku vo

vlastníctve mesta, avšak požaduje ponechať minimálne 60 cm široký priestor od telesa miestnej komunikácie

po hranicu predávaného pozemku. Na základe tejto požiadavky bol spracovaný aj geometrický plán k prevodu.

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

pozemkom urbanistického bloku „Obytné územie s prevahou rodinných domov. Útvar hlavného architekta

podľa vyjadrenia zo dňa 06.11.2019 nemá námietky k odpredaju pozemku vo vlastníctve mesta.

Znalec v znaleckom posudku ponížil hodnotu predmetných pozemkov, zrážkou, a to preto, že pozemky, ktoré

sú predmetom provodu sú sůčasťou verejnůho yriestranstva, ide O trávnatú plochu a pre svol tvar, výmeru

pozemku a existenc/u podzemných inžinierskych siett s ochrannými pásmami maiú obmedzené samostatné

využitie.

Prevod vlastnĺctva nehnutel‘ného majetku mesta navrhujeme vykonať podľa 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcĺ v platnom znenĺ ako prípad hodný osobitného zretefa, pričom osobitný zreteľ je

zdčvodnený v schvarovacej Časti tohto návrhu.

K časti II. bodu S.;

Pán Miroslav Macĺk, trvale bytom Mládeže 30/23, 031 01 Liptovský Mikuláš - Demnová je výlučným vlastníkom

nehnuteľnostĺ nachádzajúcich sa v kú. Demnová, ato pozemkov parc.Č. KN-C 23/2, KN-C 2511 ‚ KN-C 25/8,

KN-E 30/6 a stavieb: „ Rodinný dom“ súp.Č. 30 postavený na pozemku parc.Č. KN-C 25/1 a „PREDA.JŇA“ súp.č.

290 postavená na pozemku parc.č. KN-C 26/3 (právny vzťah k predmetnej parcele nie je evidovaný na liste

vlastníctva) zapisaných v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva Č. 152. Spolu s predmetnými

nehnuteľnosťami vo výlučnom vlastníctve Miroslava Macika, tvoria svojím oplotenim kompletný celok

i novovytvorené pozemky parc.Č. KN-C 25/9 záhrady o výmere 8 m2, KN-C 26/9 záhrady o výmere 104 m2

a KN-C 26/10 zastavané plochy a nádvoria O výmere 25 m2 /pozemky spolu o výmere 137 m2 vo vlastnictve

mesta/. podľa geometrického plánu č. 36683621-09/2019, tvorené z pozemku parc.č. KN-E 30/3, zapísaného

v katastri nehnuteľností v registri „E na liste vlastnictva Č. 355, v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele

1/1. O predmetné pozemky prejavil záujem pán Miroslav Macík, nakoľko on a jeho právní predchodcovia,

užívaiú t/eto pozemky vo vlastnictve mesta viac akc 100 rokov. Jde o pozemky t. Č. oplotené k jeho

nehnutefnému majetku.

Ako protihodnotu ponúka mestu novovytvorené pozemky nachádzajúce se v kú. Demänová, ato parcelu Č.

KN-C 27/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2 podľa geometrického pánu č. 36683621 — 09/2019

odČlenenú z pozemku parc.Č. KN-E 30/6, zapísaného v katastri nehnuteľnostĺ v registri „E‘ na liste vlastnictva Č.

152, na ktorom je umiestnená a vybudovaná stavba „miestnej komunikácie“ vo vlastníctve mesta a parcelu Č.

KN-C 869/13 zastavené plochy a nádvoria o výmere 28 m2 podľa geometrického pánu Č. 36683621 — 09/2019
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odčlenenú taktiež 2 pozemku parc.č. KN-E 30/6, zapísaného v katastri nehnuteľností V registri UE‘ na jste

vlastníctva č 152, na ktorom je umiestnená a vybudovaná stavba ‚chodníka“ ve vlastnictve mesta.

Pozemky parc.č. KN-C 25/9, KN-C 26/9 a KN-C 26/10, KN-C 27/3 a KN-C 869/13, které sú predmetom

prevodu, sú stavebnými pozemkami a podía platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš sú súčasťou

urbanistického bloku „obytného územia s prevahou rodinných domov“. Útvar hlavného architekta mesta

Liptovský Mikuláš podra vyjadrenia Zo dňa 07.01.2020 k zámene nemá námietky.

Tunajši Odbor ŽP a dopravy svojim vyjadrenĺm ze dňa 28.01.2020 odporučil predmetnú zámenu pozemkov.

Vzhľadom na výmeru a tvar zamieňaných pozemkov, ako aj na druh možnej zástavby a zvýšenú hlučnosť od

dopravy, znalec v znaleckom posudku ponížil hodnotu predmetných pozemkov zrážkou.

V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkem mesta Liptovský Mikuláš, Článku 7 písm. D. bodu 2.:

„Pri prevodoch majetku z důvodu hodného osobitného zretefa může byť sadzba cien za predaj pozemku

znížená oproti cane urČenej vjednotlivých zónach uvedených v prílohe Č. 3, bod 2 týchto zásad na základe

schválen/a mestským zastupiterstvom so zretel‘om na zákon o štátnej pomoci (cena může byť upravená na

výšku stanovenú v znaleckom posudku aíebo symbolickú, ak ide napr. O pre vody pozemkov nachádzajúcich sa

v tesnej blízkosti komuniká c/í, pozemkov znehodnotených podzemnými vedeniami, na klených nie je možná

výstavba, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov z minulosti, pre vody pozemkov za účelom

poskyto van/a starostlivosti zariadeniu sociálnych služieb, zdra votníckemu zariadeniu, škole)

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

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

zdóvodnený v schval‘ovacej časti tohto návrhu.

K časti II. bodu 6.:

Spoločnosť Bella Vista, s.r.o., So sídlom na Školskej 10, 031 01 liptovský Mikuláš /ďalej len „spoločnosť“/,

realizuje výstavbu rezidenčného bývania: „HBV Bella Vista Palúdzka - Sever v rozsahu 110 b. j., v kú.

Patúdzka, (prevažne na parcele č. KN-C 924), na ktorú bole vydané stavebné povolenie pod Č.

MsU/ÚRaSP2OIB/4776-O3íTBo zo dňa 9.10.2018. Súčasťou stavby je aj realizácia nového oplotenia, vzhíadom

k nevyhovujúcemu stavebnotechnickému a estetickému stavu súčasného starého oplotenia. Nové oplotenie

bude postavené na hranici s areálom športového klubu FC 34 Palůdzka a tenisovými kurtami, a zasahuje do

pozemku mesta. Na základe týchto skutečností požiadala spoločnosť mesto Liptovský Mikuláš O „zámenu

pozemkov“ podľa geom. plánu č. 40003337-17/2020. Geometrický plán je navrhnutý tak, že v rámci výstavby

oplotenia důjde 20 strany investora k „zarovnaniu vlastnickych hraníC pozemkov, čím spoločnosf nadobudne

pozemek vo vlastn(ctve mesta e výmere 152 m2 výmenou za po2emky vo svojom vlastnictve, tiež o výmere 152

m2. Společnosť navrhuje zámenu vykonať podía cien určených v znaleckom posudku, tj. bez vzájemného si

doplatenia, nakotko všeobecná hodnota vzájomne zamieňaných nehnuteíností podra znaleckého posudku je

rovnaká.

Po zváženi a vyhodnoteni žiadosti mesto Liptovský Mikuláš došlo k názoru, že pozemky parc. č. KNC 924/4

a 924/5, které má mesto nadobudnúť do majetku, sú z hľadiska využiteľnosti pre mesto nepoužitetně, na

plnenie svojich úloh sú nepotrebné, čím mestu vzniknú len náklady na údržbu a starostlivosť. Z uvedeného

dÖvodu navrhujeme, aby mesto nadobudlo -pozemky od společnosti za symbolické 1 euro.
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Pozemky, ktoré sú predmetom zámeny, sú stavebnými pozemkami a podľa platného územného plánu mesta

Liptovský Mikuláš je pozemok parc. č. KNC 1251/8 určený pre šport a rekreáciu a pozemok parc. č. KNC 924/5

je určený na obytné územie s prevahou rodinných domov‘. Útvar hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš

podľa vyjadrenia zo dňa 20.01.2020 k zámene nemá námietky.

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

138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení ako prĺpad hodný osobitného zretel‘a, pričom osobitný zreteľ je

zdĎvodnený v schvaľovacej časti tohto návrhu.

KčastiII. bodu 1:

Spoločnosť JLR TRADE, ssc., So sidlom Bellova 696/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, ičo: 51100592 (ďalej len

„spoločnosť“), je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti na ul. Kpt. Nálepku, v kú. Liptovský Mikuláš, ato

pozemkov parcč. KN-C 1726/28, KN-C 1726/121, KN-C 1726/122, KN-C 1728/2 a stavby: OBJEKT TECHNIC.

WB.“ súp.č. 1386 postavenej na pozemku parcč. KN-C 1726/28, zapisaných v katastri nehnuteľnosti na liste

vlastnictva č. 8410.

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastnikom nehnutefností nachádzajúcich sa v kú. Liptovský Mikuláš, a to

pozemkov parc.č. KN-C 6581/12, KN-C 6581/17 KN-C 6581/18, KN-C 6581/22 a KN-C 6581/23 (LV č. 4401),

zapĺsaných v katastri nehnuteľnosti v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1.

Spoločnosť, ako investor stavby:. Pred[ženie distribučného plynovodu STL DilO/l OOkPa“ plánuje uloženie

inžinierskej siete pre účely vlastných podnikateľských aktivit a činností na svojom nehnuteľnom majetku, a to

stavbe. „OBJEKT TECHNIC. WB“ súp.č. 1386 postavenej na pozemku parc.č. KN-C 1726/28. Uloženie

plynovodu a plynovej prĺpojky je navrhnuté podľa spracovanej projektovej dokumentácie cez pozemky vo

vlastnictve mesta Liptovský Mikuláš.

Z uvedeného dövodu požiadala spoločnosť v zastúpení spoločnosti PM — Invest, spol. s r.o., so sĺdlom Textilná

6366, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 377 236, o uzatvorenie zmluvy O budúcej zrnluve O zriadenĺ vecného

bremena spočivajúce v práve uloženia plynového potrubia a prĺpojky plynu cez tieto pozemky.

Tunajši odbor ŽP a dopravy podľa vyjadrenia zo dňa 28.01.2020 súhlasi 50 spósobom uloženia a realizácie

stavby inžinierskej siete do telesa komunikácie a priľahlých pozemkov, za splnenia podmienok a požiadaviek

uvedených v stanovisku č. MsÚ/ŽPD-2019/06645-002/MGa zo dňa 19.09.2019 (napr. pred uložením

inžinierskej siete do telesa miestnej komunikácie na ul. Kpt. Nálepku je stavebník povinný v súlade 5 5 8 Zákona

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení požiadať mesto Liptovský Mikuláš o vydanie

rozhodnutia na zvláštne užĺvanie miestnych komunikáciĺ, pri prácach na uložení STL plynovodnej prĺpojky

v minimálnej možnej miere zasiahnuť do vozovky, do telesa miestnej komunikácie na ul. Kpt. Nálepku uložiť

plynovodné vedenie metódou pretláčania (pripadne inou metódou), bez priameho zásahu do vozovky

komunikácie, z dövodu existencie podzemného vedenia verejného osvetlenia vytýčíť jeho trasu prostredníctvom

správcu verejného osvetlenia, ato Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš; viď priloha č. 7 c) — citované

Stanovisko k projektovej dokumentácii stavby: „Pred[ženie distribučného plynovodu STL Dil 0/lOOkPa“).

PodIa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš sa predmetné pozemky nachádzajú v „území

výrobno — obslužných areálov a siete technickej infraštruktúry sú prípustné. Útvar hlavného architekta mesta

Liptovský Mikuláš podľa vyjadrenia zo dňa 28.01 .2020 nemá k uloženiu inžinierskej siete námietky, avšak

upozorňuje, že podľa ÚPN Liptovský Mikuláš je ul. Kpt. Nálepku navrhovaná ako MO 12/50 s hlavnou

cyklotrasou, čo je potrebné rešpektovať.
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Na základe uvedených skutočnosti navrhujeme So spoločnosfou JLR TRADE, s.r.o. uzatvorenie Zmluvy

o budúcej zrnluve o zriadení vecného bremena na uloženie inžinierskej slete v zmysle ustanovenia 5 9 ods. 2

písm. e) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obci v platnom znenĺ, ktorá bude podkladom pre prisiušný stavebný

úrad.

K časti II. bodu 8.:

Spoločnosť DEMÁNOVÁ VILLAGE, s.r.o., se sidlom Roveň 215, 033 01 Podtureň, ičo: 46969 462 (ďalej len

‚spoločnost‘) plánuje vk. Ú. Demnová vybudovať stavbu: »Apartmánový dom I‘ na pozemku parc. č. KN-C

390/24 (LV Č. 974), ku kterému má vlastnicke právo doriešené ‚Zmluvou o budúcej kůpnej zmluve“ ze dňa

01.01.2020.

V rámci tejto výstavby požiadala spoločnosť DEMÁNOVÁ VILLAGF, s,r.o. mesto Liptovský Mikuláš

o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena cez pozemok vo vlastníctve mesta,

a to parcelu č. KN-C 877/1 (KN-E 215/1, LV 355) v k. Ú. Demänová, spoČivajúce v práve uloženia inžinierskych

sietí: vodovod-prepojenie, kanalizácia splašková a dažďová, slaboprúdové NN vedenie, areálové rozvody plynu

-STL, v súvislosti s výstavbou: „Apartmánový dom 1“ v k. Ú. DemŠnová (bod 8.1) a O uzatvorenie nájomnej

zmluvy. ato na časť pozemku parc. Č. KN-C 877/1 ( KN-F 215/1)0 výmere cca 45 rn2, za účelom vybudovania

úČelovej komunikácie v zrnysle priloženej projektovej dokumentácie.

Výška nájmu je stanovená v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania S majetkom mesta podľa

Prĺlohy Č. 4 Určenie sadzby ročného nájomného za uživanie pozemkov (nájomné sa stanovuje v závislostí od

účelu nájmu vo výške minirnálnej roČnej sadzby za I ni2 v jednotlivých zónach)

Pozemek ve vlastnĺctve mesta sa podra platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš nachád2a

v urbanistickom bloku ‚zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti. Podľa stanoviska Útvaru

hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 24.01.2020 k zriadeniu vecného bremena uloženia

inžinierskych sietí a k nájmu Časti pozemku parc. Č. KN-C 877/1 (KN-E 215/1) nemá námietky za predpokladu

dodržania podmienky, že pozemok parc. č. KN-C 877/1 (KN-E 215/1) ostane verejne prístupný.

Tunajší odbor dopravy, životného prostredia avýstavby podľa vyjadrenia zo dňa 27.01.2020 taktiež odporúČa

zriadenie vecného bremena uloženia inžinierskych sieti ako aj nájom cez pozemok mesta parc. č. KN-C 877/1

(KN-E 215/1).

Predmetný nájem nehnutei‘nosti vo vlastníctve mesta je možné realizovať podra 5 9a ods. 9 písm. c) zákona č.

138/1 991 Zb. o majetku obcí v platnom znení akc pripad hodný osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ je

zdóvodnený v schvaľovacej časti tohto návrhu.

Na základe uvedených skutoČností navrhujeme So spoloČnosťou DEMANOVÁ VILLAGE, s.r.o. uzatvorenie

Zmluvy o budůcej zrnluve o zriadení vecného bremena na uloženie inžinierskych sietĺ v zmysle ustanovenia 5 9

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

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. ktoré budú podkladem kvydaniu územného

ro2hodnutia a stavebného povolenia.

K časti III.:

Uznesenĺm mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš Č. 92/2019 zo dňa 12. 12. 2019v Časti II. pod bodom 1.

bela schválená prebytoČnosť nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení a predaj prebytočného
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majetku mesta Liptovský Mikuláš sp6sobom podľa 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obci

v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretefa, v k. ú. Liptovský Mikuláš - novovytvoreného pozemku

parc. č. KN-C 6574120 zastavané plochy a nádvoria o výniere 126 ni2 pod[a geometrického plánu č. 44523106-

49/2019, nachádzajúceho sa na ul. Garbiarska, v prospech spoločnosti VEREX REALITY aro., so sidlom:

Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš, ičo: 00614 378, za kúpnu cenu 12 600 eur (t. j. 100 eur/m2).

Spoločnosť odmietla podpisať kúpnu zmluvu v zmysle prijatého uznesenia, a to z dóvodu neúmerne vysokej

kúpnej ceny.

K časti IV.:

Uznesenim mestského zastupiteístva Liptovský Mikuláš č. 57/2019 zo dňa 19. 09. 2019v časti II. pod bodom 1

bob schválené uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena spočivajúce v práve

uloženia inžinierskej slete (STL plynovodu) v k. ti Liptovská Ondrašová — medzi budúcim povinným z vecného

bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastnikom pozemkov parc. Č. KN-C 1037/1 (KN-E 11535/12, KN-E

11537/171; LV Č. 5240), KN-C 1047/3 (KN-E 11537/171; LV Č. 5240), KN-C 709 (KN-E 11537/171; LV Č. 5240)

a budůcim oprávneným z vecného bremena, spoboČnosťou SPP - distribúcia, as., So sídlom Mlynskě nivy 44/b,

825 11 Bratislava, IČO: 35910739, akovlastnikom budůceho STL plynovodu.

Vzhťadom k tornu, že investorom realizácie uboženia inžinierskej slete (STL plynovodu) je Ing. Miroslav

Hartmann, trvale bytom Bjórnsonova 1360/2 1, 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbica-Nábrežie a nie spobočnosť

SPP — distribúcia, as.. je potrebné v texte uZnesenia zmeniť budúceho oprávneného z vecného bremena,

s ktorým bude uzatvorená predmetná zmluva.
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