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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 

 
Záznam zo zasadnutia neplánovanej    komisie finančnej a majetkovo-právnej  

zo dňa 30.9.2016 o 9.30  hod. v zasadacej miestnosti č. 305 v budove MsÚ 
v Liptovskom Mikuláši. 

 
 
Prítomní členovia: Ing. Rudolf Urbanovič – predseda komisie, Ing. Marta Gutraiová, MUDr. 
Miroslav Boďa,   p. Ľuboš Trizna, Miroslav Burgel 
Prítomní členovia poradného zboru:   Ing. Miroslav Uličný  
 
Tajomníčka komisie: Ľubica Kubovčíková  
 
Zasadnutie viedol predseda komisie. Privítal prítomných členov, uviedol program, ktorý je potrebné 
prerokovať na zasadnutí komisie FMP. 
 
Program: 
1/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie 
s majetkovými právami mesta.  
      
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila prerokovať predložený  program . 
Hlasovanie:  
Za:      5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
1/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie 
s majetkovými právami mesta.  
 
Predložený materiál prezentovala Mgr. Iľanovská. 
        
2/ uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu spôsobom 

podľa  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad 

hodný osobitného zreteľa, v k. ú. Liptovský Mikuláš,  a to časti pozemku parc. .č. KN-C 7243/1 

(KN-E 5643/2, LV č. 7123) o výmere cca 25 m2 (lokalita Háj Nicovô) v prospech nájomcu: 

REGION LIPTOV, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 42 219 906. 

Účelom nájmu je vybudovanie prístrešku pre cyklistov v rámci stavby: „Cykloprístrešok – Háj 

Nicovô“ , ktorý bude slúžiť pre širokú verejnosť. Nájom sa uzatvorí na dobu určitú 5 rokov, za 

nájomné vo výške 7,50 eur/ročne (t. j. 0,30 eur/m²/rok). Nájomná zmluva bude slúžiť ako doklad na 

preukázanie „iného práva k pozemku“ v zmysle stavebného zákona smerujúci k vydaniu 

stavebného povolenia stavby: „Cykloprístrešok – Háj Nicovô“.  

Ide o prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

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

zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

- prenechaním nehnuteľného majetku mesta do nájmu vybuduje investor na časti pozemku vo 

vlastníctve mesta na vlastné náklady prístrešok pre cyklistov v rámci stavby: „Cykloprístrešok – Háj 

Nicovô“, ktorý bude slúžiť pre širokú verejnosť, 

- realizáciou projektu výstavby predmetného prístrešku pre cyklistov sa zvýši atraktívnosť 

turistického regiónu Liptov, 

- ide o verejnú investíciu financovanú zo zdrojov oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION 

LIPTOV. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsZ.  
Hlasovanie:  
Za:      5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 

3. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia 

inžinierskej siete (plynová prípojka), v k. ú. Palúdzka – medzi budúcim povinným z vecného 

bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 1646/23, KN-C 

1646/25, KN-C 1646/26 a KN-C 1646/29 (LV č. 4401) a budúcim oprávneným z vecného bremena, 

Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Liptovský Mikuláš – Palúdzka, 

Palúčanská 100/36, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31897045 (ďalej len „ECAV“), ako vlastníkom 

budúcej plynovej prípojky. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena práva uloženia 

inžinierskej siete - plynovej prípojky cez pozemky parc. č. KN-C 1646/23, KN-C 1646/25, KN-C 

1646/26 a KN-C 1646/29 (LV č. 4401) a práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete 

v prospech vlastníka pozemkov parc. č. KN-C 1647, KN-C 1649 a stavby Farskej budovy súp. č. 

100 postavenej na parc. č. KN-C 1649 zapísaných na LV č. 4716, ako budúceho oprávneného 

z vecného bremena, v rámci stavby: „plynofikácia Farskej budovy súp. č. 100“.  

Riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii plynovej prípojky v rozsahu 

vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne, a to najneskôr do 90 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby, resp. ohlásenia drobnej 

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

podpise riadnej zmluvy o vecnom bremene za zriadenie a časovo neobmedzené využívanie práva 

uloženia plynovej prípojky cez pozemky vo vlastníctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú 

znaleckým posudkom v čase uzatvorenia riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Ide 

o uzatvorenie zmluvy podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení. 
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Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v  MsZ.  
Hlasovanie:  
Za:   5              Proti:     0              Zdržal sa:     0 
 
 
Ing. Urbanovič ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ľubica Kubovčíková                                    Overil: Ing. Rudolf Urbanovič v.r. 
V Liptovskom  Mikuláši  30.9.2016                                             predseda  


