
VEREJNÁ VYHLÁSKA BDLA

VnESENÁ DŇA: 29 -03- 2817

‚ Mesto Liptovský Mikuláš
z\;ESENA DNA: I J U4 LVU zverejňuje zámer previesť

ako pripad hodný osobitného zreteľa
PODPIS:

L

vzmysle 9a ods. S písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom zneni,

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres

Liptovský Mikuláš, formou budúcej zámennej zmluvy, ato:

- stavbu:Obytný dom“ súp.č. 2209 postavenú na pozemku parc.č. KN-C 136/2 vrátane

pozemku parc.č. KN-C 136/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2 (LV Č. 4401),

- pozemok parc.č. KN-C 136/3 zastavané plochy a nádvoria o výmare 56 m2(LV Č. 4401),

- pozemok parc.č. KN-C 135/6 zastavané plochy a nádvoria O výmare 176 m2

v spoluvlastníckom podiele 77/128-in (LV Č. 3397),

- pozemok parc.č. KN-C 136/8 zastavaně plochy a nádvoria O výmere 18 m2

v spoluvlastnickom podiele 2/3-iny (LV Č. 3477),

- pozemok parc.č. KN-C 136/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 (LV Č. 4401)

nehnuteľnosti vo výlučnom vlastnictve a spoluvlastn[ctve mesta Liptovský Mikuláš,

nachádzajúce sa na Námesti Osloboditeíov /pozemky spolu o výmere 263 m2/

zameniť za nehnuteFnosť nachádzajúcu sa na Námesti Osloboditerov — časť pozemku parc.Č.

KN-C 137/1 záhrady o výmare cca 70 m2 zapisaného v katasth nehnuteínosti na LV Č. 5758,

v prospech podielových spoluvlastníkov: 1. Dagmar Štamberskej, trvale bytom RaČianska

1529/93, 831 02 Bratislava (v podiele 1/3-ina); 2. Petra Steinera, trvale bytom Námestie

Osloboditerov 77/16, 031 01 Liptovský Mikuláš (v podiele 1/3-ina); 3. Romana Štamberského,

trvale bytom RaČianska 1529/93, 831 02 Bratislava (v podiele 1/3-ina).

Uvedenou budúcou zámenou dójde zo strany mesta k nadobudnutiu Časti parcely Č. KN-C

137/1 v areáli Liptovskej galérie Petra Michala BohúĎa, ktorá je podra platného územného

plánu mesta určená na výstavbu. Mesto je v súčasnosti vlastnikom už väČšiny pozemkov

v záhrada galérie, pričom majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov prebieha už od roku

1990.

Nehnuteínosti vo vlastníctve mesta, ktoré sú predmetom budúcej zámeny, sa nachádzajú

v spoločnom dvore spolu s nehnuteľnosťami podielových spoluvlastnlkov. Zo strany

podielových spoluvlastnikov tak dójde uvedenou budúcou zámenou k majetkovoprávnemu

usporiadaniu vlastnickych vzťahov k nehnuteínostiam v uzavretom dvore, Čim dójde

k sceleniu nehnuteľnosti v prospech podielových spoluvlastnlkov. Predkupné právo majú

podielovi spoluvlastníci u pozemkov parc. č. KN-C 136/6 a 136/8.

Ing. Ján Blchá ‚ PhD.

primátor mesta Liptovský Mikuláš


