
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULAš 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTV A 

zo dňa 16. novembra 2017 číslo 85/2017 

K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do náj m u 
a nakladanie s majetkovými právami mesta 

Mestské zastupitel'stvo 

I. konštatuje, že 

komisia finančná a majetkovoprávna MsZ prerokovala dňa 30.10.2017 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 schválil', okrem bodu 
9., pri ktorom nezaujala stanovisko, vz hradom k uzneseniu komisie ÚRaV zo dňa 31 .05.2017 
a k stanovisku ÚHA zo dňa 01 .08.2017. Mestská rada prerokovala dňa 09.11 .2017 navrh na 
predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do najmu a nakladanie s majetkovými 
právami mesta tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schválil'. 

V prlpade predaja ide o prebytočný majetok mesta v súlade so Zásadami hospodarenia 
s majetkom mesta Liptovský Mikuláš. 

II. schvaľuje 

1, nadobudnutie nehnuteľnostI vk. Ú. Liptovská OndraSová, nachádzajúcich sa na ul. 
Pongrácovská, a to: 

• pozemku parc. č. KN-C 476/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 461 m', 
• pozemku parc. č. KN-C 476/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m', 
• pozemku parc.č. KN-C 476/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m', 

/pozemky spolu o výmere 614 m'/, pod ra geometrického plánu Č . 37/2017-lM ako diely "9", 
"10", ,, 11 " od podielových spoluvlastnJkov: 1. Ing. Slavomir Minca, trvale bytom P. Mudroňa 
606/36, 036 01 Marlin (v podiele 1/2-ica), 2. Ibolya liššáková, trvale bytom Pod Dielom 
336/61 , 031 05 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová (v podiele 1/2-ica), za kúpnu cenu 
12280 eur, t. j. 20 eur/m2• 



Nadobudnut1m nehnuternostl dOjde zo strany mesta k majetkovoprévnemu usporiadaniu 
vlastnlckych vzťahov k pozemku parc. Č. KN- KN-C 476/9 zastavaného stavbou: . Kultúrny 
dom' súp. Č. 97 vo vlastnlctve nadobúdatera (LV Č. 4401), vrétane prirahlých pozemkov 
parc . č. KN-C 476/7, KN-C 476/10, ktoré svojim umiestnenim a využit1m tvoria neoddeliterný 
celok s predmetnou stavbou. 

Podra platných Zésad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Miku léš sa pozemky, ktoré 
sú predmetom prevodu nachédzajú v zóne II ., pričom minimélna kúpna cena za 1 m2 
pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m' - 66 eur/m'. 

2. predaj prebytočného nehnuteľného majetku spôsobom podľa § ga ods. 8 plsm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcI v platnom znenI ako prlpad hodný osobitného zreteľa, v k. Ú. 

Liptovský Mikulá~ - pozemku parc. Č. KN-C 336/23 zastavané plochy a nédvoria o výmere 
42 m' a pozemku parc. Č. KN-C 336/24 zastavané plochy a nédvoria o výmere 3 m' 
/pozemky spolu o výmere 45 m'/, nachédzajúce sa na ul. Komenského, v prospech 
spoločnosti VITALIS spol. s r.o. so sldlom Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuléš, 
ltO: 31 595 944, za kúpnu cenu 2 970 eur (t. j . 66 eur/m'), za účelom vytvorenia jedného 
celku ako prirahlej plochy k stavbe: . Sklad hutného materiélu' súp. č . 4519, postavenej na 
pozemku parc. Č. KN-C 336/22 vo vlastnlctve spoločnosti (LV Č . 8393). 
Všeobecné hodnota pozemkov parc. Č. KN-C 336/23 a parc. Č . KN-C 336/24 podra 
znaleckého posudku Č. 81/2017 zo dňa 19.09.2017 vyhotoveného súdnym zna lcom Ing. 
Miroslavom Neumannom je stanovené na 1 529,55 eur, zaokrúhlene na 1 530,00 eur, čo je 
33,99 eur/m'. Zostatkové hodnota prevédzaného majetku mesta vedeného v účtovn lctve 

k 31 .10.2017 predstavuje 4,5 eur, čoje 0,100 eur/m'. Pozemky, ktorý sú predmetom prevodu 

sa podra platných Zésad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú 
v zóne II. , pričom minimálna kúpna cena za 1 m' pozemku je v danej zóne stanovená na 33 

eur/m' - 66 eur1m'. 

Ide o prevod majetku mesta z dOvodu hodného osobitného zretera, na schvélenie ktorého je 
potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na 
úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

pozemky, ktoré sú predmetom odpredaja sa nachadzajú pri stavbe: .Sklad hutného materiálu' 
súp. Č. 4519, postavenej na pozemku parc. Č. KN-C 336/22 vo vlastnlctve nadobúdatera (LV Č . 

8393) a ich prevodom dOjde k vytvoreniu jedného celku ako prirahlej plochy k stavbe so súp. Č . 

4519, a tiež k zarovnaniu stavebnej čiary s vyMie uvedenou stavbou. Predmetné pozemky sú z 
hradiska ich situovania pre mesto nevyužiterné a účelné sú len pre konkrétneho záujemcu. 

3. predaj prebytočného nehnuteľného majetku spôsobom podľa § 9a ods. 8 plsm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcI v platnom znenI ako prlpad hodný osobitného zreteľa, vk. Ú. 

Okoličné - pozemku parc. Č. KN-C 896/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m' podra 
geometrického plánu Č. 45718946-39/2017, nachádzajúceho sa na ul. Vitálišovskej, MVDr, 
Vincentovi Sokolskému a manželke MVDr, Libuši Sokolskej do BSM, obaja trvale bytom 
Vitálišovce 650, 031 04 Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 825 eur (t. j . 33 eur/m') . Účelom 
prevodu je majetkovoprávne usporiadanie vlastnlckych vzťahov k pozemku parc. Č . KN-C 
896/3, ktorý je t. Č. oplotený k rodinnému domu súp. Č . 650 stojacom na parcele Č. KN-C 
895/3 vo vlastnfctve nadobúdateľov (LV Č . 593). 



Všeobecná hodnota pozemku podla znaleckého posudku t . 149/2017 zo d~a 06.10.2017 
vypracovaného súdnym znalcom Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 22,09 eur/m', to je 
552,25 eur, zaokrúhlene 550 eur. Zostatková hodnota prevädzaného majetku mesta 
vedeného v úttovnlctve k 31 .10.2017 predstavuje 290,45 eur, to je 11,618 eur/m'. 
Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podla platných Zásad hospodárenia s majetkom 
mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne III., pritom minimálna kúpna cena za 1 m' 
pozemku je v danej zóne stanovená na 18 eur/m' - 33 eur/m'. 
Ide o prevod majetku mesta z dOvodu hodného osobitného zretela, na schválenie ktorého je 
potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pritom uvedený prevod podlieha zverejneniu na 
úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
je majetkovoprávne usporiadanie vlastnlckych vzt'ahov k pozemku parc. č . KN-C 896/3, ktorý 
svojim opiotenim tvori kompletný celok s pozemkami parc. t . KN-C 895/3, KN-C 89413, KN-C 
89414, KN-C 89415 a stavbami: ,Rodinný dom" súp. t . 650 postavený na parcele t . KN-C 89513, 
dalej ,Hospodárska budova" bez súp. t . postavená na parcele t . KN-C 894/4 a ,Garáž' bez súp. 
t . postavená na parcele t . KN-C 894/5 vo vlastnietve žiadatelov (LV t . 593). O prevádzaný 
pozemok sa žiadatelia dlhodobo starajú, nakolko je sútast'ou ich záhrady. Predmetným 
prevodom sa zabezpetl súlad skutkového a právneho vzt'ahu. Ide o prevod vlastnietva, ktorý je 
útelný len pre konkrétneho záujemcu, nakolko pozemok je I. t . oplotený k rodinnému domu. 

4. predaj prebytotného nehnuteIného majetku spOsobom podla § 9a ods. 8 plsm. e) zakona t. 
13811991 Zb. o majetku obci v platnom zneni ako prlpad hodný osobitného zreteľa , v k. Ú. 

Demänová - pozemku parc. t . KN-C 14714 zastavané plochy a nádvoria o výmere 167 m' 
(ako ,dieli") podľa geometrického plánu t . 36735299-92/2017, nachádzajúceho sa na ul. 
Rovnosti, do podielového spoluvlastnlctva v prospech: 1. Rudolf Bukna, trvale bytom 
Demänová 165, 031 01 Liptovský Mikuláš, do podielu 1/4-ina, 2. Anna Buknová, trvale 
by10m Demänová 50, 031 01 Liptovský Mikuláš, do podielu 112-ina a 3. Jarmila 
Kôszeghyová, trvale bytom Rázusova 145418, 902 01 Pezinok, do podielu 1/4-ina, za 
kúpnu cenu 5 511 eur (I. j . 33 eur1m'). Útelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie 
vlastnlckych vzt'ahov k pozemku parc. KN-C 147/4, ktorý je v tasti zastavaný stavbou: 
,Rodinný dom" súp. t. 50 a v tasti tvori záhradu so vstupom k rodinnému domu, to vytvára 
jeden celok s pozemkom KN-E 9514 v podielovom spoluvlastnlctve žiadateľov (LV t . 554 ). 
Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úttovnlctve k 31 .10.2017 
predstavuje 1 662,99 eur, to je 9,958 eur1m'. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa 
podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne 
II., pritom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur1m' 
- 66 eur1m'. 
Ide o prevod majetku mesta z dOvodu hodného osobitného zreteľa , na schválenie ktorého je 
potrebný súhlas 315 všetkých poslancov, pritom uvedený prevod pod lieha zverejneniu na 
úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. t . KN-C 147/4, ktorý je v tasti zastavaný 
stavbou: ,Rodinný dom" súp. t. 50 (LV t. 817) a v tasti tvori záhradu so vstupom k rodinnému 
domu, to vytvára jeden celok s pozemkom KN-E 95/4 v podielovom spoluvlastnlctve vlastnlctve 
žiadateľov (LV t . 554) už viac ako 55 rokov. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu je I. t . 
oplotený k rodinnému domu, a preto ide o prevod útelný len pre konkrétnych záujemcov. 
Predmetným prevodom sa tak zabezpetl súlad skutkového a právneho stavu. 



5. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena spo(;lvajúce v práve 
ulotenia inžinierskych sieti (optické a oznamovacie káble). vk. Ú. Uptovský Mikulá$ - medzi 
budúcim povinným z vecného bremena • mestom Liptovský Mikuláš ako vlastnikom 
pozemkov parc. Č. KN-C 3331/8 a KN-C 7333/1 a budúcim oprávneným z vecného bremena. 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", so sldlom 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, ICO: 31 364501 (ďalej len "ŽSR") ako vlastnikom 
budúcich optických a oznamovaclch káblov. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného 
bremena práva uloženia inžinierskych siell cez pozemky parc. Č. KN-C 3331 /8 a KN-C 
7333/1, podľa geometrického plánu č. 02112 - 24/2014, a to: 
a) optického kábla OK T-Com (SO 411-36-01) 
b) oznamovacieho kábla DK T-Com (SO 411 -36-02) 
c) optického kábla OK SLOVANET (SO 411-36-08) 
d) oznamovacieho kábla OK a DK NDS (SO 411-36-04) 
e) oznamovacieho kábla ENERGOTEL (SO 411-36-06) 
a práva vstupu za účelom prevádzkovania týchto sietI v prospech ŽSR ako budúceho 
oprávneného z vecného bremena v rozsahu vyznačenom jednotlivými dielmi v zmysle 
geometrického plánu Č. 02/12 - 24/2014. 

Riadna zmluva o zriadeni vecného bremena sa uzatvori do 60 dni po vyhotoveni 
porealizačného geometrického plánu na určenie rozsahu vecného bremena, v rámci stavby: 
"Modernizácia železničnej trate Žilina - Ko$ice úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry 
/mimor. Strana oprávnená z vecného bremena zaplall strane povinnej z vecného bremena 
za zriadenie a časovo neobmedzené využivanie práva uloženia predmetných inžinierskych 
sietI cez pozemky vo vlastnlctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým 
posudkom v čase uzatvorenia riadnej zmluvy o zriadeni vecného bremena. Odplatu vyplall 
budúci oprávnený z vecného bremena budúcemu povinnému z vecného bremena do 60 dni 
od povolenia vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľnostI. Ide o uzatvorenie zmluvy 
podľa § 9 ods. 2 plsm. e) zákona Č . 138/1991 Zb. o majetku obcI v platnom znenI. 

6. predaj prebyto(;ného nehnuteľného majetku spósobom podľa § 9a ods. 8 p/sm. b) zákona (;. 
138/1991 Zb. o majetku obcI v platnom znenI. v k. Ú. Palúdzka - pozemku parc. Č. KN-C 
1251/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m', nachádzajúceho sa na ul. 
Budovaterská, Ing. Dušanovi Grešovi a manželke Ing. Anne Grešovej do BSM, trvale 
bytom Vranov 478/3, 031 01 Liptovský Mikulá$ - Palúdzka, za kúpnu cenu 627 eur (I. j. 33 
eur/m'). Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie vlastnlckych vzt'ahov k pozemku 
parc. Č. KN-C 1251/4 zastavaného stavbou: "Garáž" súp. Č. 850 vo vlastnlctve 
nadobúdateľov (LV Č . 5282). Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesia vedeného v 
účtovnlctve k 31.10.2017 predslavuje 315,34 eur, čo je 16,597 eur/m'. Pozemok, ktorý je 
predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský 
Mikulá$ nachádza v zóne III. , pričom minimálna kúpna cena za 1 m' pozemku je v danej 
zóne stanovená na 18 eur/m' - 33 eur/m'. Uvedený prevod nepodlieha zverejneniu na 
úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. 

7. predaj prebyto(;ného nehnuteľného majetku spósobom podľa § 9a ods. 8 p/sm. b) zákona (;. 
138/1991 Zb. o majetku obcI v platnom znenI, v k. Ú. Palúdzka - pozemku parc. Č . KN-C 
1251/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m', nachádzajúceho sa na ul. 
Budovaterská, Jánovi Paulinymu a manželke Emilii Paulinyovej do BSM, trvale bytom 
Za Mlynom 586/6, 031 01 liptovský Mikuláš - Palúdzka, za kúpnu cenu 627 eur (I. j. 33 
eur/m'). Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie vlastn fckych vzt'ahov k pozemku 
parc. Č. KN-C 1251/3 zastavaného stavbou: "Garáž" súp. Č. 849 vo vlastnlctve 
nadobúdaterov (LV Č. 2534). Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v 



úetovnlctve k 31 .10.2017 predstavuje 315,34 eur, eo je 16,597 eur/m'. Pozemok, ktorý je 
predmetom prevodu sa podfa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský 
Mikuláš nachádza v zóne III. , pričom minimálna kúpna cena za 1 m' pozemku je v danej 
zóne stanovená na 18 eur/m' - 33 eur/m'. Uvedený prevod nepodlieha zverejneniu na 
úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. 

8. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena spotlvajúce v práve 
uloženia inžinierskej siete (elektrická prlpojka), vk. ú. Okolitné - medzi budúcim povinným 
z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastnikom pozemkov parc. č. KN-C 
1333/3, KN-C 1333/4 a KN-C 1327/62 a budúcim oprávneným z vecného bremena, 
občianskym združen im OZ OČAMI PSA - Útulok Liptovský Mikuláš, so sidiom: Prvá 
217/9, 031 04 Liptovský Mikuláš, ICO: 42218004, ako budúcim vlastnikom elektrickej 
prlpojky. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskej 
siete, a to elektrickej prlpojky na dobu určitú do 31 .10.2022 (t. j. do doby trvania nájomnej 
zmluvy Č. 1085/2014/Práv. zo dňa 04.11 .2014 uzatvorenej medzi mestom a občianskym 
združen1m) cez pozemky parc. Č. KN-C 1333/3, KN-C 1333/4 (LV č. 1628) a KN-C 1327/62 
(LV č. 631) a práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete v prospech vlastnika 
elektrickej prlpojky, ako budúceho oprávneného z vecného bremena. Pôjde o bezodplatné 
a časovo obmedzené zriadenie vecného bremena. 
Riadna zmluva o zriadeni vecného bremena sa uzatvori po realizácii elektrickej prlpojky 
vybudovanej v rámci stavby: ,Karanténna stanica pre psov" v rozsahu vyznačenom na 
po rea lizačnom geometrickom pláne, a to najneskOr do 90 dni odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby resp. najneskOr do 90 dni odo 
dňa vydania ohlásenia drobnej stavby. 
Bezodplatné vecné bremeno sa zriaďuje z dOvodu verejného záujmu, potreby a povinnosti 
mesta zriadiť a prevádzkovať útulky a karanténne stanice na územi mesta a zabezpečiť 
odchyt túlavých zvierat na územi mesta v zmysle § 22 ods. 7 a ods. 8 zákona č . 39/2007 Z. 
z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znenI. 

Ide o uzatvorenie zmluvy podfa § 9 ods. 2 plsm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci 
v platnom znenI. 

9. predaj prebytočného nehnuteľného majetku spôsobom podľa § 9a ods. 8 plsm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni ako prlpad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. 
Liptovský Mikuláš - pozemku parc. č. KN-C 2494/34 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
18m', nachádzajúceho sa na ul. KoJlárovej, JUDr. Ľubomirovi Hatiarovi a manželke 
Magdaléne Hatiarovej do BSM, obaja trvale bytom ul. KoJlárova 1928/16, 03101 Liptovský 
Mikuláš - Vrbica - Nábrežie, za kúpnu cenu 612 eur (t.j. 34 eur/m'). Účelom prevodu je 
majetkovoprávne usporiadanie vlastnlckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 2494/34 
zastavaného stavbou: ,prefabrikovaná garáž" (bez súpisného člsla) vo vlastnlctve 
spoločnosti AGRO-RACIO s.r.o., so sldlom Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Miku láš, ICO: 
36388378, s ktorou majú žiadatelia uzatvorenú ,Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve", pričom 

predmetom prevodu podfa tejto zmluvy je stavba prefabrikovanej garáže (bez súpisného 
člsla), postavená na pozemku parc. Č. KN-C 2494/34 (bez pozemku). 
Kúpna cena pozemku je stanovená v zmysle PrJlohy č . 3, bodu 4. plsm. c) platných ,Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš" (dodatočné majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov pod garážami postavenými v minulosti, kde nedošlo k registracii 
,zriadenia práva osobného užlvania pozemku"). Zostatková hodnota prevádzaného majetku 
mesta vedeného v účtovnlctve k 31 .10.2017 predstavuje 298,75 eur, čo je 16,597 eur1m'. 



Ide o prevod majetku mesta z dOvodu hodného osobitného zretera, na schválenie ktorého 
je potrebný súhlas 3/5 v~etkých poslancov, pritom uvedený prevod podlieha zverejneniu na 
úradnej tabu li mesta a internetovej stránke mesta. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
ide o dodatotné majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou garaže z 
minulosti , kde nedo~lo zo strany bývalého Csl. ~tátu - MsNV Liptovský MikulM k registrácii 
.zriadenia práva osobného užlvania pozemku"; pozemok, ktorý je predmetom odpredaja užlva 
od r. 2013 spolotnosť AGRO-RACIO s.r.o. , Liptovský Mikuläš na základe najomnej 
zmluvy; prevod vlastnictva je útelný len pre konkrétneho záujemcu. 

III. berie na vedomie 

na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže , ktorej podmienky boli schvalené uznesenlm 
mestského zastupiterstva Liptovský Mlkulá$ t . 3712017 zo dňa 22. 06. 2017 v tastl II. pod bodom 
11 ., predmetom ktorej bol výber najvhodnej~ej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie 
kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to nehnuternosti nachádzajúce sa v k. Ú. Liptovský 
Mikulá~ , na ul. Socháňovej - stavby: "Dot/átacia stanica" súp. t . 3521 postavená na pozemku 
parc. t . KN-C 3217/4; pozemku parc. t . KN-C 3217/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 
m2, nachádzajúce sa v k. Ú. Liptovský Miku/á!;, obec Liptovský Miku/á!;, okres Liptovský Miku/á!;, 
zaplsané na L V t. 4401 v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Liptovský Miku/á!;, 
katastrálnym odborom; pozemku parc. t . KN-C 3217/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 
m2 podľa geometrického plánu t . 204 - 9912016, nachádzajúci sa v k. Ú. Liptovský Miku/áS, obec 
Liptovský Mikulá!;, okres Liptovský Mikulá!;, pritom predmetný pozemok je odt/enený z pozemku 
parc. t . KN-C 3217/1, zaplsaný na LV t . 4401 v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným 
úradom Liptovský Miku/á!;, katastrálnym odborom, za minimálnu požadovanú kúpnu cenu 9 500,
eur, sa vlrazom súraze sporadim t . 1 sta/ Ing. Ľubomir Spanko s manz. Ing. Andreou 
Spankovou. obaja trvale bytom Borbisova 1958/40. 031 01 Liptovský Miku/á!;, s ponúknutou 
kúpnou cenou vo vÝ!;ke 9 500,- eur. V súťaži bol predložený jeden súťažný návrh. 

Ddtum podpisu uznesenia: 20.11 .2017 


