
IiESTSK ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKY MIKULÁŠ

UZNESENIE
M ESTSKHO ZASTUPITELSTVA

zo dňa 3. apríla 2014 číslo 38/20 14

K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie
s majetkovými práv ami mesta

Mestské zastupitel‘stvo

1. konštatuje, že

a) k časti [1. bodu 1. až 4.:
Komisia tnančná, niajetkovoprávna a cestovného ruchu MsZ prerokovala dňa 18.03.2014 (bod
1. až 3.) návrh na predaj prebytočného majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta tak.
ako je uvedené v časti Ii. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schválit‘. Mestská rada
prerokovala dňa 24.03.20 14 (bod 1. až 4.) návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie
majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta tak, ako je uvedené v časti [I. tohto
uznesenia a odporúča ho MsZ schválit‘.
V prípade predaja ide o prebytočný majetok mesta v súlade so Zásadami hospodárenia
s majetkom mesta Liptovský Mikuláš.

b) kčastill.bodu I.:
- ide o prevod vlastníctva nebnuteUného majetku mesta v k. Ú. IVanovo v zmysle 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného
zreteVa, pričom dövodom Iwd,zýin osobitného zretel‘a je majetkovoprávne usporiadan ie

pozemku parc. č. KN-C 264/1, ktorý svojím oplotením tvorí kompletný celok s pozeinkami
parc. č. KN-C 265/1, KN-C 265/2, KN-C 266/3. KN-C 267 vo vlastníctva žiadatel‘ov.
Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu. ide teda o prevod

viastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu. nakol‘ko pozemok je t. č. oplotený
k rodinnému domu.

c) k časti Ii. bodu 2.:
- mestské zaslupitel‘stvo Liptovský Mikuláš dňa 7. marca 2013 uznesením Č. 21/20 13 schválilo
pod bodom 2. znzluvu o budúcej kúpiwj zrnÍuve na predaj nehnuteVného majetku spósobom
podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení akoprípad
hodný osobitného zretc‘l‘a, v k. ú. Liptovský Mikuláš, a to časti pozemku parc. č. KN-C
3317/106 ostatné plochy o výmere cca 64 m2 a pozemku parc. č. KN-C 3317/107 ostatné plochy
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o výmere 287 m2 podľa geometrického plánu č. 45347191-5/2013 /po:einky .‘po/u o výmere cca
351 m2 nachúcizajúce scz v lokali/e Za J-Iavlovci/ Vladimírovi Bellovi, trvale bytom Borbisova
50, Liptovský Mikuláš, za nasledovnú kúpiiii cenu: pre pozemok parc. č. KN-C 33 17/106 sa
stanovuje kúpna cena 958 eur/in2 a pre pozemok parc. č. KN-C 33 17/107 sa stanovuje kúpna
cena 19,72 eur/rn2. Učelom prevodu bob vybudovanie dopravného napojenia do 1. a2.
nadzernného pod lažia garáží ako prístupu k budúcemu objektu: „Hromadné garáže“, ktoré budú
postavené na pozemku parc. č. KN-C 3317/71 vo vlastníctve Vladimíra Bellu a prikúpenie
pozemkov na výstavbu cca 2 garáží a parkovacích miest v 1. NP v rámci stavby: „Hromadné
garáže“.

- dňa 06.06.2013 bola mestu doručená žiadosf od pána Vladimíra Bellu ako kupujúceho o
zmenu návrhu zmluvy pri prevode parciel Č. KN-C 33 17/106 a 33 17/107 z dúvodu, že kvóli
podmienkam spoločností ing. sietí (LMT, LVS), ktoré žiadajú, nic je možná výstavba
dvojpodlažného objektu, ale len jednopodlažného s 15 garážami a zachovaním 30 parkovacích
miest pre verejnosť podľa schváleného uznesenia. Takýto návrh bol však v rozpore s už
prijatýrn uznesením mestského zastupitel‘stva. Nakoľko nedošlo ani k uzatvoreniu schválenej
Zmluvy o budúcej kúpnej zmbuve zo strany kupujúceho, mestské zastupiteľstvo Liptovský
Mikuláš dňa 24. októbra 2013 uznesenírn Č. 86/20 13 na návrh právneho oddelenia MslJ v súlade
s článkom 5 písm. L bodu 6. Zásad hospodárenia s rnajetkom mesta Liptovský Mikuláš zrušilo
bod 2. časti 11. uznesenia MsZ Č. 21/2013 zo díía 7. marca 2013.

- dňa 16.01.2014 bola mestu doručená d‘alšia žiadost‘ od pána Vladimíra Bellu okúpu
pozemkov na výstavbu hromadných garáží v lokal ite Nábrežie s dodržaním všetkých
podrnienok schválených uznesením Č. 21/2013 zo dňa 07.03.2013, s výnimkou zmeny počtu
garáží na 1. NP v počte 6 garáží (póvodne bob navrhovaných 7) a na 2. NP v počte 14 garáží
(póvodne bob navrhovaných 19 garáží). Dóvodom zníženia počtu garáží je skutočnost‘. že
garáže nebudú ovplyvňovat‘ inžinierske siete a garáže na 2. NP budú stát‘ na oporných múroch
na upresnených miestach, kde sa nebudú dotýkat‘ inžinierskych sietí. V prípade ponechania
póvodného počtu garáží, by bob nutné spravit‘ preložku kanalizácie, resp. inak ochránit‘ LVS
kanál, čo by však bob pre investora stavby finančne neuskutočnitel‘né.

- ide o prevod vlastníctva nehnuteb‘ného majetku mesta v kú. Liptovský Mikuláš v zmysle 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný
osobitného zreteľa, pričom dóvodoni hodným osobitného zretel‘a je, že ide o prípad prevodu
pozemkov, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu, ktorý si rieši prístup a prikúpenic
pozemkov v rámci výstavby svojho budúceho objektu „Hromadné garáže“. V rámci predmetnej
výstavby dójde zo strany investora aj k rekonštrukcii a zachovaniu existujúcich parkovacích
plóch nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. KN-C 33 17/71 aČasti pozemkov parc. č. KN-C
33 17/106 a KN-C 33 17/107 (na náklady investora), ktoré zostanú verejne prístupné a
nespoplatnené. Pozemky, ktoré sú predmetom odpredaja sú pre mesto samostatne nevyužitel‘né.
nachádzajú sa pri pozemku parc. č. KN-C 33 17/71 vo vlastníctve žiadatel‘a, ktorý ich využije
zlúčením so Svojím vlastníctvom, a tak si zabezpečí prístup k budúcemu objektu. Cez pozemky
sú trasované inžinierske siete a nieje na nich možná d‘alšia výstavba.

d) k časti II. bodu 3.:
- rnestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 27. júna 2013 uznesením č. 58/2013 pod
bodom 3. schválilo predaj prebytočného nehnutel‘ného majetku spúsobom podľa 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného
zreteÍ‘a, v k. ú. Okoličné, ato pozemkov parc. č. KN-C 776/73 a 776/74 o celkovej výmere 179
m2 vprospcch spoločnosti Parkovanie pre ľudí, s.r.o. 50 sídlom Ružová dolina 20. 821 09
Bratislava, ICO: 46473700, ZU kúpnu cenu 7 160 eur (tj. 40 eur/m2), za účelorn už
vybudovaného dopravného napojenia (vstupná rampa) na parcele č. KN-C 776/74 do 2.
nadzemného podbažia garáží ako prístupu k objektu: „Hromadné garáže Podhreziny“ a zároveň
prikúpenia parcely č. KN-C 776/73, na ktorej už boli postavené hromadné dvojpodlažné garáže,
ako náhrada jedného konštrukČného modulu hromadných garáží z dóvodu zníženia počtu garáží
v objekte o 4 boxy (bočným dopravným napojením príjazdov došlo k úbytku garáží), čo bob
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v súlade s vydaným právoplatným kolaudačným rozhodnutím č. UR a SP 2013/00781-04 Stv zo
dňa 05.04.2013 na stavbu „Hromadné garáže Podbreziny 2. NP.“ v rámci 1. ekipy.
Uvedenému odpredaju predchádzalo uzatvorenie ZmÍuvy o hudúcej kúpnej zml,,ve na predaj
časti pozemkov parc. č. KN-C 776/3, 776/37, 776/49 vo vlastníctve mesta v k. Ú. Okoličné,
v rámci predmetnej výstavby hromadných garáží, za kÚpnu cenu 40 eur/rn2, v ziriysle prijatého
uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 82/2011 zo dňa 8. septernbra 2011.

- na stavbu ‚Jíromadné garáže Podhreziny“ boto vydané mestom Liptovský Mikuláš
právoplatné kolaudačné rozhodnutie Č. UR a SP 2013/00781-04 Slv zo dňa 05.04.20 13, ktorým
bob povolené v rámci I. etapy užívanie stavby „Hromadné garáže Podhreziny — 2. N.P.
vrátane mazdovej rwnpy do 2. NP., na pozemkoch parc. č. KN-C 776/72, 776/73, 776/74 pre
stavebníka Parkovanie pre ľudí, s.r.o.. Zároveň bob vydané rnestom Liptovský Mikuláš na
predmetnú stavbu d‘alšie právoplatné kolaudačné rozhodnutie Č. UR a SP 2013/06692-03 Stv zo
dňa 18.12.2013, ktorým holo povolené užívanie stavby .‚Hro,nadné garáže Podhre:inv — 1.
NP.“ na pozemkoch parc. č. KN-C 776/72, 776/73 a ..Na7a:dovú rampa do 1. IV.?.“ na
pozemku parc.č. KN-C 776/79, pre stavebníka Parkovanie pre l‘udí, s.r.o., ktoré je zároveň
konečným rozhodnutím.

- nakoľko je užívanie stavby: ‚I‘Jájazdová rampa do 1. NP.“ na pozemku parc. č. KN-C 776/79
povolené ako konečné v rámci [I. etapy vydaného kolaudačného rozbodnutia, ide o prevod
viastníciva pozemku parc. č. KN-C 776/79 zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2 p
realizácii už vybudovanej nájazdovej rampy na pozemku parc. č. KN-C 776/79 do 1.
nadzemného podlažia garáží ako prístupu k objektu .J-Íromadné garáže Podhreziny“. Dóvodwn
hodným osobitného zrežeí‘aje, že sa uvedeným prevodom rieši dopravné napojenie ako prístup
k objektu, pričorn ide o prípad prevodu pozemku. ktorýje účelný len pre konkrétneho záujcmcu,
ktorý si rieši prístup k svojmu objektu súp. Č. 1013 ako rozostavanej stavbe (LV Č. 1989)
postavenej na pozemkoch parc. č. KN-C 776/72 a 776/73.

II. schval‘uje

predaj prebytočného ne/mutel‘ného maje/ku spósobom podľa ý 9a ods‘. 8 písm. e) zákona Č.
138/199] Zb. o maje/ku obcí vplatnoni znení ciko prípad hodný Osobitného zreteľa, vk. Ú.
Iľanovo — pozemku parc. Č. KN-C 264/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 rn2,

Jaroslavovi Caisovi a manželke Danke Caisovej do BSM, obaja trvale bytom 1l‘anovo Č. 1,
Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 69 eur (t. j. 11,57 eur/rn2). Učetom prevodu je
majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. KN-C 264/1, ktorý svojirn oplotenírn tvorí
kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 265/1, KN-C 265/2, KN-C 266/3, KN-C 267 a
stavbou rodinného domu súp. Č. I stojaceho na pozemku parc. č. KN-C 265/2 vo vlastníctve
nadobúdatel‘ov (LV Č. 162). Všeobecná hodnota pozemku parc. Č. KN-C 264/l podľa
znaleckého posudku č. 239/2013 zo dňa 10.12.2013 vyhotoveného súdnym znalcom Ing.
Miroslavom Todákom je stanovená na 69,42 eur, zaokrúhlene 69,00 eur, čo je 11,57 eur/m2.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 3 1.03.2014
predstavuje 59,75 eur. SkutoČnosti uvedené v časti 1. pod bodom b) sú dóvodom hodným
osobitného zretel‘a. na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričonl
uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

2. zinluvu o budÚcej kÚpnej zmluve na preduj nehnutel‘ného majetku sposoboin podia .‘ 9a ods. 8
písm. e) zákona Č. 138/199] Zb. o majetku obcí vplatnom :iiení ako prípad hodný osobitného
zreteľa vk. Ú. Liptovský Alikuláš — Časti pozemku parc. Č. KN-C 3317/106 ostatné plochy
o výmere cca 64 m2 a pozemku parc. č. KN-C 33 17/107 ostatné plochy o výmere 287 rn2 podľa
geometrického plánu Č. 45347191-5/2013 /pozemky spolu o ýmere cca 351 ni2 naclzádzajÚc‘e
sa v lokali/e Za Havlovciĺ Vladimírovi Bellovi, trvale bytom Borbisova 50. Liptovský Mikuláš,
ZU nasledovi,ú kúpiui cenu: pre pozemok parc. č. KN-C 3317/106 sa stanovuje kúpna cena
29,58 eur/ur a pre pozernok parc. č. KN-C 33 17/107 sa stanovuje kÚpna cena 19,72 eur//jr.
Učelom prevodu je vybudovanie dopravného napojenia do I. a 2. nadzemného podlažia garáží
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ako prístupu k budúcemu objektu: „1-lromadné garáže“, ktoré budú postavené na pozemku parc.
Č. KN-C 331 7/71 vo vlastníctve Vladimíra Bellu a prikúpenie pozelTlkov na výstavbu cca 1
garáže a parkovacích miest v 1. NP v rámci stavby: „Hromadné garáže“.

Všeobecná hodnota pozemkov parc. č. KN-C 3317/106 aparc. Č. KN-C 3317/107 podľa
znaleckého posudku č. 8/2013 zo dňa 9.2.2013 vyhotoveného súdnym znalcom Ing.
Miroslavorn Neumannom je stanovená nasledovne: pre pozemok parc. č. KN-C 33 17/106 je
stanovená hodnota na 29,58 eur/m2 apre pozemok parc. č. KN-C 3317/107 je stanovená
hodnota na 19,72 eur/m2.Zostatková hodnota pozemkov parc. č. KN-C 33 17/106 a parc. č. KN-
C 3317ĺ107 vedených v účtovníctve mesta k 31.3.2014 je stanovená nasledovne: pre pozemok
parc. č. KN-C 33 17/106 je stanovená hodnota 0.050 eur/m2 a pre pozemok parc. č. KN-C
33 17/107 je stanovená hodnota 16,597 eur/m2.

V rámci predmetnej výstavby bude na 1. NP riešených min. 30 parkovacích miest pre verejnost‘
a cca 6 garáží so zachovaním súčasného pešieho t‘ahu. na 2. NP bude riešených cca 14 garáží
a zároveň dójde k rekonštrukcii a zachovaniu existujúcich parkovacích plóch na pozemku parc.
Č. KN-C 3317/71 ačasti pozemkov parc. č. KN-C 3317/106, KN-C 3317/107 zo strany
investora. V budúcej kúpnej zmluve sa budúci kupuj úci zaviaže. že na vlastné náklady
vybuduje na 1. NP na pozemkoch parc. č. KN-C 3317/71, KN-C 3317/106 a KN-C 3317/107
nové parkovacie miesta resp. rekonštrukciou zachová eXistujúce parkovacie miesta v počte min.
30 (musí byť zachovaný min. rovnaký počet parkovacích plóch aký je v súčasnosti aj po
zrealizovaní tohto investičného zámeru), ktoré budú slúžit‘ verejnosti a ostanú nespoplatnené, 50

zachovanírn súčasného pešieho ťaliu. Zmluva bude uzatvorená s podmienkou. že v prípade
nesplnenia si povinnosti zachovania min. 30 parkovacích rniest zo strany budúceho kupujúceho,
budúci kupujúci sa zaviaže, že chýbajúce parkovacie miesta postaví na mom mieste v danej
lokalite na vlastné náklady, na mieste určenom mestorn. V prípade, že sa tak nestane, budúci
predávajúci si uplatní voči budúcemu kupujúcemu sankciu v hodnote chýbajúcich parkovacích
miest. Parkovacie miesta budú následne po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia
resp. ohlásení stavby zo strany investora prevedené do vlastníctva mesta za cenu I euro
a pozemky, na ktorých budú realizované parkovacie plochy budú mestu odovzdané do nájmu,
na dobu neurčitú. za nájomné vo výške 1 euro počas celej doby nájmu s tým. že práva
a povinnosti z takto uzatvorenej zmluvy prejdú na každého d‘alšieho vlastníka pozemkov
(mesto ako nájomca na základe nájomnej zmluvy požiada kataster nehnuteľností o zápis
nájomného práva k nehnuteľiiostiam poznámkou do katastra v zmysle ustanovenia I ods. 1,
4 ods. 1 a 38 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutel‘ností a o zápise vlastníckych a mých
práv v platnom znení).

V budúcej kúpnej zmluve bude uvedené, že budúci kupujúci si je vedomý, že cez pozemok
parc. Č. KN-C 3317/107 sú trasované inžinierske siete verejnej kanalizácie, plynu a teplovodné
rozvody UK a TUV a pozemkom parc. Č. KN-C 33 17/106 prechádza teplovod, na ktoré sa
vzt‘ahujú ochranné pásma. Zároveň sa budúci kupujúci v budúcej kúpnej zmluve zaviaže, že pri
uzatvorení riadnej kúpnej zmluvy na čast‘ pozemku parc. č. KN-C 33 17/106 a na pozemok
parc. č. KN-C 33 17/107 uzatvorí s mestom súčasne aj Zmluvu o zriadení vecného bremena
práva uloženia inžinierskych sjetí, ktorej predmetorn bude zriadenie vecného bremena práva
uloženia teplovodných rozvodov UK a TUV cez prevádzané pozemky a práva vstupu za
účelom prevádzkovania týchto rozvodov v prospech vlastníka teplovodných rozvodov t. j.
mesta Liptovský Mikuláš (pójde o bezodplatné a časovo neobmedzené vecné bremeno).

V pripade, že budůci kupujťici v lehote do I roka odo dňa podpisu budúcej kúpnej zmluvy
nezíska právoplatné stavebné povolenie a v lehote do I roka od nadobudnutia práoplatnosti
stavebného povolenia nezačne výstavbu objektu: ..Hromadné garáže“, je budúci predávajúci
oprávnený od budúcej kúpnej zmluvy jednostranne odstúpif. Budúci predávajúci je oprávnený
od budúcej kúpnej zmluvy odstťipiť aj v prípade, ak budúci kupujúci stavbu: ‚.Hromadné
garáže“ neskolauduje do 2 rokov od začatia výstavby. V budúcej zmluve sa ďalej budúci
kupuj úci zaviaže. že po podpise tejto zmluvy uhradí budúcemu predávajúcemu časť kúpnej
ceny. a to vo výške 3 500 eur a zvyšok kúpnej ceny uhradí po podpise riadnej zmluvy.
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V prípade. že déjde k odstúpeniu od hudúcej kťipnej zrnluvy, budúci predávajúci v zmluve
uplatní voči budúcemii kupujúcemu sankciu vo výške 50% z už uhradenej časti kúpnej ceny.

Riadna kťipna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena medzi zrnliivnými stranami bude
uzatvorená po realizácii dopravného napojenia ako prístupu vybudovaného v rámci stavby:
„Hromadné garáže“ a po vybudovaní stavby: „Hromadné garáže“ vrátane parkovacích plóch
v rozsahu vyznačenom na porealizačnorn geometrickom pláne, a to najneskór do 90 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačnébo rozhodnutia uvedenej stavby a po schválení
rnestským zastupiteľstvom v Liptovskorn Mikuláši. Skutočnosti uvedené v časti 1. pod bodorn
b) sú dóvodom hodným osobitného zretel‘a, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5
všetkých poslancov. pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta
a internetovej stránke mesta.

3. predaj prebyiočné/io nehnute/‘ného majetku sposobom podľa 9a ods. 8 písni. e) zákona č.
138/1991 Zh. o majetku obcí vplainom znení ako prípad hodný osobitného zretelz, vk. ú.
Okoličné — pozemku parc. č. KN-C 776/79 zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 ni2
nachádzajúceho sa na UI. Jefremovská, v prospech spoločnosti Parkovanie pre l‘udí, s.r.o., 50
sídlom ul. 1. Mája 2066, 031 01 Liptovský Mikuláš, ICO: 46473700, za kúpnu cenu 3 880 eur
(t.j. 40 eur/rn2). Učelom prevodu je. že na prevádzanom pozemku parc. č. KN-C 776/79 je už
vybudovaná stavba: ..Nájazdová rampa do 1. nadzemného podlažia garáží“ ako prístup
k objektu: „Hromadné garáže Podbre:iny“, čo je v súlade s vydaným právoplatným
kolaudačnýrn rozhodnutím č. UR aSP 2013/06692-03 Slv zo dňa 18.12.2013, ktorým holo
povolené užívanie stavby „Ho,nadné garáže Podhreziny — J. NP.“ na pozemkoch parc. č. KN-
C 776/72, 776/73 a „Najazdová rampa do 1. N.P.“ na pozemku parc. č. KN-C 776/79 pre
stavebníka Parkovanie pre l‘udí, s.r.o., ICO: 46473700.

V kúpnej zrnluve bude uvedené, že kupujúci dňa 27.08.20 13 už uhradil čast‘ dohodnutej kúpnej
ceny vo výške 2 000 eur v zmysle Kúpnej zmluvy č. 252/2013/Práv. zo dňa 02.07.20 13, ktorej
vklad bol v katastri nelmuteľností povolený pod č. V 2859/13 zo dňa 09.09.20 13. Kupujúci sa
v kúpnej zmluve zaviaže uhradit‘ predávajúcemu zvyšok kúpnej ceny vo výške I 880 eur
(rozdiel medzi dohodnutou kúpnou cenou vo výške 3 880 eur a uhradenou čast‘ou kúpnej ceny
vo výške 2 000 eur) najneskór v lehote 15 pracovných dní odo dňa podpisu kúpnej zrn lu‘vy.

Všeobecná hodnota pozemku parc. Č. KN-C 776/79 podi‘a znaleckého posudku č. 2/2014 zo dňa
18.01.20 14 vyhotoveného sůdnyrn znalcorn Ing. Miroslavom Neumannom je stanovená na 3
I 88,39 eur, zaokrúhlene 3 190 eur, čo je 32,87 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného
majetku mesta vedeného v účtovníctve k 3 1.03.2014 predstavuje I 126,95 eur. Skutočnosti
uvedené v časti 1. pod bodom d) sů dóvodorn hodným osobitného zreteľa, na schválenie ktorého
je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podiieha zverejneniu na
úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

4. nadobudnutie stavby (bez po:einkov) nu základe Znzluvy o hudúcej kúpnej :miuve v k. Ú.
Liptovský Mikuláš:

stavebný objekt SO 101 - 05 Cyklistické pruhy na stavbe: „1/18 — 11/584 Liptovský Mikuláš
— križovatka“, postavené na pozernkoch parcelné Č. KN-C 393/1 3, 393/14, 393/1 5, 6566/15,
6550/54, 6550/55, 6550/56, 6557/50, 6557/51, 6557/52, 569/2. 395/8, 395/9 podl‘a
geometrického plánu č. 4045 1739-7/2014, vybudované na základe právoplatného stavebného
povoienia Č. 2008/01806-003 zo dňa 28.10.2008 vydaného Krajským úradorn pre cestnú
dopravu a pozemné kornunikácie v Ziline /náklady na zhotovenie stavby: 38 000 eur s DPI-l/,

za kápnu cenu určená znaleckým posudkom, maximálne však 38 000 eur s DPH, od
spoloČnosti Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., so sídlom ulica I. Mája 724. 031 01
Liptovský Mikuláš, ICO: 3 I 563 732. Riadna kúpna zrnluva sa uzatvorí najneskór do 90 dní po
vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na uvedený stavebný objekt, ktoré zabezpečí
spoločnost‘ Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., pričorn kúpna zn1luva podlieha
schváleni u rnestskýrn zastupitel‘stvom v Liptovskom Mikuláši.
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III. rnení

uznesenie rnestskélio zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 49/2006 Zo dňa 25. inája 2006 v časti
II. bod 2. takto:

za schváleným texlom sa dopÍňa text:
‚Zároveň bude v riadnej kúpnej :mluve lohodnutL, .e v prípade uk spoločnost Mi TERSKA

SKOLA — STONOŽKA, S.ľ.O. SO SÍCllofl? Ul. I. Mju 2014/180. Liptovský Mikuláš, ICO: 36
442 577 iza základe predchád:ajúceho písoinného sáh/usu mes/ci zhodnotí J)revác/:aflú

nehnuteľnost‘ od izudohudnutw vlastníc‘ivu a djcle k prípadnéinu uplatneniu preclku,pizcho práva
:0 strany mesta, iiiesto LipÍovsk Mikuláš uhradí sj,oločiiosti M4 TERSKA SKOLA —

STONOŽKA, s. r. o. okrem kúpnej cern‘ 0, 03 eura toto :hodnoienie na základe vyprac‘ovanho
:‚ialeckého posudku. Súčasne su kupujúc‘i :aviaže uhradit‘ mestu :‚nluvnú pokutu vo výške
prípadného :hodnotenia prevad:aných mzelmuteľností pre prípud, :e nedodrží účel využitui
prevádzan)Ých nehnutel‘ností alebo dójde k spálnémnu odpreduju predmetu prevochi. Vprípade,
že mesto neuplatní preclkupné právo, musí mat‘ kupujúci pri prevode nehnuie l‘ností na tretiu
osobu predchád:ajúci súhlas mnestskčízo :astupiieľ‘tva. a to aj vprípade, :e tretia osoba sa
:mluvne zuv iuže užívat nehnutelzosti len na vc‘hovnov:delái‘ací proces detí J)redškolskéhO
veku.

Vo zvyšnej časti ostáva uznesenie nezrnencné.

MVDr. AÍovský

iiť pr niátor mesta

Dá/zun podpisu uznesenia: 7.4.2014


