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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

ib,
S,

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 12. 12. 2019 číslo /2019

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

nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

kčastilll.

- mestské zastupiterstvo Liptovský Mikuláš uznesením Č. 69/2017 zo dňa 21.09.2017 pod bodom 2.

v zneni III. Časti uznesenia mestského zastupiteíswa Liptovský Mikuláš Č. 18/2018 Zo dňa 15.02.2018

schválilo pod písm. A) nadobudnutie nehnuteľnosti v kú. Liptovský Mikuláš, nachádzajúcich sa na ul.

Tranovského (pri Baťovej uličke), ato: a) pozemku parc.Č. KN-C 154/2 ostatně plochy o výmere 19 m2

evidovaného v operáte katastra nehnuternosti na LV Č. 8414, b) pozemku parc.č. KN-C 154/3 ostatné

plochy o výmere 579 m2 podra geometrického plánu Č. 54/2017-LM, odčleneného z pozemku parc.Č. KN-

C 154/1 evidovaného v operáte katastra nehnuteľnosti na LV Č. 8414, (pozemky spolu o výmere 598 m2),

od výlučného vlastnika: spoločnosť DAMO, s.r.o., Jána Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina, IČO: 36 372 976, za

kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom 30 181,06 eur, zaokrúhlene 30181 eur, tj. 50,47 eur/m2

a pod pism. B) nadobudnutie nehnuteľností v kú. Liptovský Mikuláš, nachádzajúcich sa na ul.

Tranovského (pri Baťovej uličke) vyvlastnenim — v pripade, že spoločnosť DAMO, s.r.o. neuzavrie

s mestom kúpnu zmluvu v zmysle predchádzajúceho bodu 2. p[sm. A) - ato: a) pozemku parc.Č. KN-C

154/2 ostatné plochy o výmere 19 m2 evidovaného v operáte katastra nehnuteľnostĺ na LV Č. 8414, b)

pozemku parc.č. KN-C 154/3 ostatné plochy o výmere 579 m podra geometrického plánu Č. 54/2017-LM,
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odčleneného z pozemku parc.č. KN-C 154/1 evidovaného v operáte katastra nehnuteínosti na LV Č.
8414, (pozemky spolu o výmere 598 m2), od výlučného vlastníka: spoločnosť DAMO, s.r.o., Jána

Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina, Ičo: 36372 978, za cenu určenú znaleckým posudkom 30181,06 eur,

zaokrúhlene 30181 eur, tj. 50,47 eur/rn2, v zmysle zákona Č. 28212015 Z. z. O vyvlastňovani pozemkov

a stavieb a o nútenom obmedzenĺ vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplneni niektorých zákonov.

V pripade vyvlastnenia ide o verejnoprospešný záujem podfa platného územného plánu mesta Liptovský

Mikuláš a schválených zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu pešia zóna v historickej Časti mesta

Liptovský Mikuláš.

- spoločnosť DAMO, s.r.o. neuzatvorila s mestom Liptovský Mikuláš kúpnu zmluvu za účelom prevodu

pozemkov parc.Č. KN-C 154/2 a KN-C 154/3v kú. Liptovský Mikuláš za kúpnu cenu 30 181 eur.

- Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako prislušný stavebný úrad, Rozhodnutím Č.

OU-ZA-OVBP2-2018/0090944/033393rro zo dňa 12.11.2018 zamietol návrh na vyvlastnenie vyššie

označených pozemkov z dóvodu preukázania, že nie sú splneně podmienky vyvlastnenia, nakoíko

vyvlastňovací orgán obhliadkou na mieste samom zistil, že predmet vyvlastnenia sa aj teraz užĺva ako

pristup a dopravnú obslužnosť pre vlastnikov okolitých nehnuteínostl.

II. schvaľuje

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

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

majetku mesta Liptovský Mikuláš spösobom podfa 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku

obcí v platnom zneni ako priped hodný osobitného zretefa, v k. ú. Liptovský Mikuláš — novovytvoreného

pozemku parc. Č. KN-C 1715/45 zastavané plochy a nádvoria o výmere 128 m2 podra geometrického

plánu Č. 36683621-48/2019. nachádzajúci sa na ul. Čsl. brigády, v prospech spoločnosti Finance

development s. r. O., so sidlom čečinska Potčň 62, Horná Potóň 930 36, IČO: 43 789 528, za kúpnu

cenu 12 800 eur (t. j. 100 eur/rn2). ÚČelom prevodu je na pozemku parc. Č. KN-C 1715/45 vybudovať

parkovacie státia slúžiace pre obchodně priestory vo vlastníctve spoloČnosti, ktoré sa nachádzajúce v

Polyfunkčnom objekte súp. Č. 1871 na parcele č. KN-C 1715/2 (LV Č. 7874). Všeobecná hodnota

pozemku podía znaleckého posudku Č. 249/2019 zo dňa 04.12.2019 vyhotoveného súdnym znalcom Ing.

Miroslavom Todákom je stanovená na 8433,92 eur, čo je 65,89 eur/m2. Zostatková hodnota

prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovníctve k 30.11.2019 predstavuje 2 124,41 eur, čo je

16,597 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podía Zásad hospodárenia a nakladania

s majetkom 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/m2. Ide o prevod majetku mesta z dóvodu

hodného osobitného zreteía, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, priČom

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

Ddvod hodný osobitného zretera:

pozernok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pred obchodnýrni priestormi (nebytové priestory Č.

116 ač. 117) na prizemi Polyfunkčného objektu súp. Č. 1871 na parcele Č. KN-C 171 5/2 vo vlastnictve

žiadateľa (LV Č. 7874); vzhľadom na svoju polohu má pozemok parc. Č. KN-C 1715/45 obmedzené
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samostatné využitie a do budúcna je možné ho využiť len ako spevnené plochy, pnp. zeleň; pre mesto je

nevyužiteľný a účelný len pre konkrétneho záujemcu.

2. prebytočnosť nehnutehiého majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe ČL 4 písm. a) Zásad

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

majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom podlä 5 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku

obci v platnom zneni ako prípad hodný osobitného zretelä, v k. ú. Liptovský Mikuláš — novovytvoreného

pozemku parc. č. KN-C 1715/46 zastavané plochy a nádvoria o výmere 104 m2 podra geometrického

plánu Č. 36683621-48/2019, nachádzajúci sa na ul. Čsl. brigády, v prospech spoločnosti FELICE s.r.o.,

So sidiom L. Svobodu 2689176, 058 01 Poprad. ičo: 46 290 125, za kúpnu cenu 10 400 eur (t. j. 100

eur/rn2). Účelom pnevodu je na pozemku parc. Č. KN-C 1715/46 vybudovat parkovacie státia slúžiace pre

obchodný priestor vo vlastnĺcNe spoloČnosti, ktorý sa nachádza v Polyfunkčnom objekte súp. Č. 1871 na

parcele č. KN-C 1715/2 (LV Č. 7874). Všeobecná hodnota pozemku podía znaleckého posudku Č.

249/2019 zo dňa 04.12.2019 vyhotoveného sůdnym znalcom Ing. Miroslavorn Todákorn je stanovená na

6 85256 eur čo je 65,89 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v

účtovnictve k 30.11.2019 predstavuje 1 726,09 eur, čo je 16,597 eur/m2. Pozemok ktorý je predmetorn

prevodu sa podra Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 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/m2. Ide o prevod majetku mesta z dóvodu 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.

Dóvod hodný osobitného zreteľa:

pozemok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pred nehnuternostami vo vlastníctve žiadateía,

ato pred obchodným pniestorom (nebytový priestor Č. 118) na prizemi Polyfunkčného objektu súp. Č.

1871 na parcele č. KN-C 1715/2 (LV Č. 7874) a pred pozemkom parc. Č. KN-C 1715/17 (LV Č. 7990), na

ktorom je vybudovaná spevnená plocha; vzh[adom na svoju polohu má pozemok parc. Č. KN-C 1715/46

obmedzené samostatné využitie a do budúcna je možné ho využit len ako spevnené plochy. prp. zeleň;

pre mesto je nevyužiteľný a účelný len pre konkrétneho záujemcu.

3. prebytoČnosť nehnutelhého majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe ČI. 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom zneni a predaj prebytočného

majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom podlä 5 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku

obci v platnom znení ako pripad hodný osobitného zretelä, v k. ú. Liptovský Mikuláš - novovytvoreného

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

plánu Č. 44523106-49/2019, nachádzajúceho sa na ul. Garbiarska, v prospech spoločnosti VEREX

REALITY s.r.o., 50 sĺdlom: Pniemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ičo: 00614 378, za kúpnu

cenu 12 600 eur (Ĺ j. 100 eur/rn2). Účelom prevodu je doniešenie pristupu z ul. Garbiarskej k objektu: OC

LiptáČik - budova pre obchod a služby súp. Č. 709 stojacom na parcele Č. KN-C 69/2 vo vlastnictve

žiadateľa (LV Č. 6754) a zároveň scelenie parcely Č. KN-C 6574/20 s parcelou Č. KN-C 69/1 taktiež vo

vlastnictve žiadateľa (LV Č. 6754).
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V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemok parc. Č. KN-C 6574/20

prechádzajú inžinierske siete, a to: plynovod, vodovod, kanalizácia a elektrická energia, čo je

konštatované v znaleckom posudku na základe obhliadky súdnym znalcom. Všeobecná hodnota

pozemku podľa znaleckého posudku Č. 119/2019 zo dňa 24.11.2019 vyhotoveného súdnym znalcom Ing.

Miroslavom Neumannom je stanovená na 5 506,20 eur, zaokrúhlene 5 50000 eur, Čo je 43,70 eur/m2.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v ůČtovníctve k 30.11.2019 predstavuje

2 091 ‚22 eur, Čo je 16597 eur/m2. Pozemok, který je predmetom prevodu sa podľa platných Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne I., priČom minimálna

kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 66 eur/m2 - 100 eur/m2. Ide o prevod majetku

mesta z dóvodu hodného osobitného zretera, 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 zreteľa:

pozemok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pri pozemku parc. č. KN-C 69/1 a stavbe:,,OC

Liptáčik - budova pre obchod a služby“ súp. Č. 709 postavenej na parcele Č. KN-C 69/2 vo výluČnom

vlastnicWe žiadatera (LV Č. 6754); žiadater si prevodom dorieši pristup z ulice Garbiarskej k svojej stavbe

a zároveň döjde k scelenie nehnuteínosti So svojím vlastnicwom; pre mesto je pozemok nevyužiteíný a

účelný len pre konkrétneho záujemcu.

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

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom z,ieni a predaj prebytoČného

nehnutefného majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom padLa 9a ods. 8 písm. e) zákona Č.

138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení ako pripad hodný osobitného zretera, v k ú. Bodice —

novovytvoreného pozemku parc. Č. KN-C 294/116 zastavaně plochy a nádvoria O výmere 24 rn2, podía

geometrického plánu č. 204 - 133/2019, nachádzajúceho sa na ul. Pod brehom, v prospech Ing. Dáši

Kováčikovej, trvale bytom Lazná Č. 100/37, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice, za kúpnu cenu I 584,00

eur (t. j. 66 eur/rn2). Účelem prevodu je rozšírenie pozemku z dóvodu rozostavanej pristavby k rodinnému

domu súp. Č. 100 postavenom na pozemku parcČ. KN-C 294/61 vo vlastnicwe nadobúdateľky (LV Č.

108). V rámci tejto pristavby belo Mestom Liptovský Mikuláš vydaně právoplatné stavebné povolenie pod

Č. MsÚ/ÚRaSP 201 9/3258-03/EMr ze dňa 01 .07.2019 na zmenu stavby pred jej dokončením: Pristavba

a plynofikácia rodinného domu — stavebné úprav, ako stavba dočasná.

Všeobecná hodnota pozemku parc.č. KN-C 294/116 podra znaleckého posudku Č. 194/2019 zo dňa

21.11.2019 vyhotoveného znalcom Ing. lvanom Čiernym je stanovená na 426 eur, zaokrúhlene na 425

eur, Čo je 1775 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovnictve k

30.11.2019 predstavuje 238,99 eur, Čoje 9,958 eur/m2. Pozemok, ktorýje predmetom prevodu sa podra

platných Zásad hospodárenia a nakladania S 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 d6vodu 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.
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Dóvod hodný osobitného zreteľa:

pozemok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pri pozemkoch parc.č. KN-C 294/7, parc.č. KN-C

294/61 a stavbe. ‚Rodinný domU súp. Č. 100 postavenej na parcele č. KN-C 294/61 vo vlastnícwe

žiadateFky; pozemok je už v časti zastavaný pristavbou (0,5 m2); žiadaterka pozemok uživa na základe

nájomnej zmluvy; ide o prevod vlastnícwa, který je účelný len pre konkrétneho záujemcu.

5. prebytočnosť nehnuterného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad

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

nehnutefného majetku spösobom podľa 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci

v platnom znení ako pripad hodný osobitného zretera, v k. ů. Liptovský Mikuláš — novovytvorený

pozemok parc. č. KN-C 286/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m podía geometrického plánu

Č. 36995258 - 91/2019, nachádzajúci sa na ul. M. Pišúta, v prospech lny. Eugénii Brabencovej, trvale

bytom Cédrová 491/2, 031 04 Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 3 300,00 eur (t. J. 100 eur/rn2). ÚČelom

prevodu je vybudovanie spevnenej plochy a vjezd k nehnuternostiam vo vlastnictve nadobúdateía, ato k

pozemku parc. č. KN-C 228/10 a objektu: súp. Č. 2341 na parcele č. KN-C 228/8 (LV Č. 5429).

Všeobecná hodnota pozemku parc.č. KN-C 286/31 podľa znaleckého posudku Č. 31/2019 zo dňa

24.11.2019 vyhotoveného znalcom Ing. Alenou Vinčurovou je stanovená na 1 465,86 eur, čo Je 44,42

eur/rn2, zaokrúhlene 1 470,00 eur. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného

v účtovnicWe k 30.11.2019 predstavuje sumu 558789 eur, Čo je 16,933 eur/m2. Pozemek, ktorý je

predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkorn mesta Liptovský

Mikuláš nachádza V zóne I., pričorn minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená

na 66 eur/rn2 - 100 eur/m2. de o prevod majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteľa, na

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

zverejneniu na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta.

Dóvod hodný osobitného zretefa:

pozernok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pri pozemkoch parc.č. KN-C 228/10, KN-C 228/9 a

KN-C 22818 a stavbe: „ Predajňa súp. Č. 2341 na parcele Č. KN-C 228/8 vo vlastnictve žiadatera (LV Č.

5429), ktorý ho využije na vybudovanie spevnenej plochy a vjazdu k svojim nehnuteínostiam. Ide

o pozemek nachádzajúci sa medzi miestnou komunikáciou slúžiacou na zásobovanie a nehnuternosťami

vo vlastnictve žiadatera. Prevod vlastníctva je účelný len pre konkrétneho záujemcu.

6. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadenl vecného bremena spočivajúce v pré ve uloženia

inžinierskych sietí (VN prípojka, kanalizačná prlpojka e vodovodná pripojka) v k. ú. Palúdzka — medzi

budúcim povinným z vecného bremene, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. Č.

KN-C 2099/8, 2099/208, 2099/214, 2099/337 (LV Č. 4401) a budúcirn oprávnenýrn z vecného bremena,

spoločnosťou SUKUPCAK, s.r.o., SO sídlom Drieňová 755/25, 010 04 Žilina, IČO: 36768 499, ako

vlastníkom budúcej VN pripojky, budúcej kanalizačnej pripojky a budúcej vodovodnej pripojky.

Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena spočivajúce v práve uloženia inžinierskych sieti,

ato VN pripojky cez pozemky parc. č. KN-C 2099/8, 2099/337, kanalizačnej prípojky cez pozemky parc.

Č. KN-C 2099/8, 2099/337 a vodovodnej pripojky cez pozemky parc. Č. KN-C 2099/8, 2099/208,

2099/214, 2099/337 a práva vstupu za účelom prevádzkovania týchto sietí v prospech vlastníka budúcej
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VN pripojky. kanalizačnej prĺpojky a vodovodnej pripojky, ako budůceho oprávneného Z vecného

bremena.

Zmluva o zriadenĺ vecného bremena sa uzatvorĺ po realizácii VN pripojky, kanalizačnej prípojky

a vodovodnej pripojky vybudovaných v rámci stavby: „Obytný súbor Nová Palúdzka Liptovský Mikuláš, I.
etapa v rozsahu vyznačenom na porealizačnom geometrickom pläne, a to najneskór do 90 dní odo dňa

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby resp. v pripade, ak sa na stavbu

uloženia inžinierskej siete nevyžaduje vydanie stavebného povolenia, do dvoch rokov odo dňa vydania

oznámenia prĺslušného stavebného úradu vo veci ohlásenia drobnej stavby stavebnikom. Strana

oprávnená z vecného bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena za zriadenie a časovo

neobmedzené využívanie práva uloženia VN pripojky, kanalizačnej pripojky a vodovodne pripojky cez

pozemky vo vlastnicwe mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkem v čase uzaWorenia

zmluvy o zriadeni vecného bremena. Ide o uzatvorenie zmluvy podra 5 9 ods. 2 písm. e) zákona Č.

138/1 991 Zb. o majetku obci v platnom znení.

7. prebytoČnost‘ nehnuteflého majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe ČL 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladenia s majetkem mesta Liptovský Mikuláš v platnom znenl a predaj prebytočného

majetku mesta Liptovský Miku/áš spůsobom podlá 9a ods. 8 písm. b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku

obci vplatnom zneni, v k ú. Palúdzka — novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 2000/2 zastavané

plochy a nádvoria o výmere 3 m2 a parc.Č. KN-C 2001/3 zastavané plochy a nádvoria O výmere 4 m

podľa geometrického plánu Č. 34842471-44/2017 /pozemky spolu o výmare 7 m2‘ nachádzajúcich sa na

ul. Okružná, v prospech Július Puška a manželka Jana Pušková do BSM, obaja trvale bytom Okružná

82/12, 031 01 Liptovský Mikuláš - Palúdzka, za kúpnu cenu 462,00 eur (L j. 66 eur/rn2). Účelem prevodu

je majetkovoprávne usporiadanie vlastnickych vzťahov k pozemkom zastavaných stavbou.. Rodinný

dem“ sůp. Č. 82 ve vlastnictve nadobúdateíov (LV Č. 3609). Mestom Liptovský Mikuláš belo vydané

právoplatné kolaudačné rozhodnutie pod Ó. MsÚ/ÚRaSP 2018/05937-03/ESarzo dňa 03.08.2018, kterým

sa povoíuje užlvanie stavby. „Stavebné úpravy a prístavba rodinného domu súp. Č. 82, na pozemkoch

v zmysle citovaného geom. plánu - parc. Č. KN-C 1999/2, 2000/2, 2001/3 ako stavby doČasnej.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k30.11.2019 predstavuje

181,79 eur (t. j. 25,97 eur/rn2). Pozemky, které sú predmetom prevodu sa pedľa platných Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkem mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóna II., priČom minimálna

kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 - 66 eur/m2. Uvedený prevod

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

III. meni

uznesenie mestského zastupitefstva Liptovský Mikuláš Č. 69/2017 zo dňa 21.09.2017 bod 2. pĺsm. A)

schvaíovacej časti v znení III. časti uznesenia mestského zastupiteístva Liptovský Mikuláš Č. 18/2018 zo

dňa 15.02.2018 tak, že návodný text sa nahrádza novým znenim:

„nadobudnutie nehnutel‘iost[ v kú. Liptovský Mikuláš, nachádzajúcich sa na ul. Tranovského (pri Baťovej

ulička), a to:
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a) pozemku parc.č. KN-C 154/2 ostatně plochy o výmere 19 m2 evidovaného v operáte katastra

nehnuteľnosti na LV Č. 8414,

b) pozemku parc.č. KN-C 154/3 ostatně plochy o výmere 579 m2 podra geometrického plánu Č.

54/2017-LM, odčleneného z pozemku parc.Č. KN-C 154/1 evidovaného v operáte katastra

nehnuteínosti na LV Č. 8414, vrátane stavby spevnenej plochy účelovej komunikácie z asfaltobetónu

na parcele Č. KN-C 154/3 (v d[žke 5510 m a priemernej širke 5,SOm).

(pozemky spolu o výmere 598 m2),

od výlučného vlastníka: spoločnost‘ DAMO, ss.o., Jána Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina, IČO: 36372978,

za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom 67 393,75 eur.

Mesto Liptovský Mikuláš sa bude na úhrade kúpnej ceny podieľať sumou 30 181 eur, tj. 50,47 eur/m2

(všeobecná hodnota pozemkov parc.č. KN-C 154/2 a KN-C 154/3, bez stavby spevnenej plochy úČelovej

komunikácie na pozemku parc.č. KN-C 154/3, podľa znaleckého posudku Č. 83/2017 vyhotoveného

znalcom Ing. Danou Piatkovou dňa 19.062017) a vlastnici dotknutých nehnuteľnosti (t.č. LV Č. 4354,

4151, 8153, 8509, 3581, 6754, 5758, 3920, 7846, 4876) v lokalite zadných traktov východnej Časti

Námestia Osloboditel‘ov v Liptovskom Mikuláši spoloČne dop)atia kúpnu cenu vo výške 37 212,75 eur, tj.
rozdiel všeobecnej hodnoty pozemkov parc.Č. KN-C 154/2 a KN-C 154/3 a spevnenej plochy úČelovej

komunikácie na pozemku parc.Č. KN-C 154/3 podía znaleckého posudku č. 160/2018 a všeobecnej

hodnoty pozemkov parc.Č. KN-C 154/2 a KN-C 154/3 podľa znaleckého posudku Č. 83/2017.

Nadobudnutim nehnuteľnosti dójde zo strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastnickych
vztahov k pozemkom parc.č. KN-C 154/2 a parc.Č. KN-C 154/3v kú. Liptovský Mikuláš, na ktorých bude

umiestnená a vybudovaná mestom Liptovský Mikuláš, ako investorom, obslužná komunikácia C3 MO

5,5/30 s chodníkom pre pešich a s plochami statickej dopravy podFa schválených zmien a doplnkov Č. 1

územného plánu pešia zóna v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš. Na pozemkoch je vyznačený

hlavný dopravno — obslužný vstup do riešeného územia, trasa verejnoprospešných stavieb — vedenia

verejnej vodovodnej siete a vedenia telekomunikačnej siete, Čo je taktiež v sůlade s platnou

územnoplánovacou dokumentáciou mesta. Pozemok parc.Č. KN-C 154/2 je súčasťou komunikácie

a pozemok parc.Č. KN-C 154/3 v k.ú. Liptovský Mikuláš je súčasťou riešeného územia Zmien a doplnkov

Č. 1 územného plánu PEŠlA ZÓNA v historickej Časti mesta Liptovský Mikuláš, ktorých závšzná časV bola

vyhlásená Všeobecne závázným nariadením mesta Liptovský Mikuláš Č. 4/2O16NZN 5 účinnostou Od

5.4.2016.

Podfa znaleckého posudku Č. 160/2018 zo dňa 08.10.2018 vyhotoveného znalcom Ing. Štefanom

Pastierovičom je všeobecná hodnota pozemku parc.Č. KN-C 154/2 stanovená na 1 918,05 eur,

všeobecná hodnota pozemku parc,Č. KN-C 154/3 stanovená na 58450,05 eur, pozemky spolu v hodnote

60 368,10 eur, tj. 100,95 eur/m2 a všeobecná hodnota spevnenej plochy úČelovej komunikácie na

pozemku parc.Č. KN-C 154/3 (vrchná stavba) je stanovená na 5393,01 eur a všeobecná hodnota

spevnenej plochy úČelovej komunikácie na pozemku parc.Č. KN-C 154/3 (zemné teleso) je stanovená na

1 632,64 eur, tj. spolu 67 393,75 euť.

Vo zvyšne/ Časti ostáva uznesenie nezmenené.
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Iv. ruší

bod 2. pism. B) schvaľovacej časti uznesenia mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš Č. 69/2017 20

dňa 21.09.2017 v zneni lit. časti uznesenia mestského zastupiteĺsWa Liptovský Mikuláš č. 18/2018 zo

dňa 15.02.2018.

V. bene na vedomie

1. na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky boli schválené uznesenim

mestského zastupiteFswa Liptovský Mikuláš Č. 49/2019 Zo dňa 11. 07. 2019 v časti II. pod bodom 14.,

predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej

zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to nehnutefnosť nachádzajúcu sa v k.ů. Liptovský Mikuláš,

v blízkosti ŽSR, ul. Štefánikova: pozemok parc.č. KN-C 364/95 zastavané plochy a nádvoria

o výmere 31 m2 v podiele lil, za minimálnu požadovanú kúpnu cenu 1 612 eur, sa víťazom súťaže

s poradovým Č. 1 stal Inc. Jozef Metej, trvale bytom Gucthova 1278/9, 031 01 LiDtovský Mikuláš

a manželka Mária Mateiová, Hrnčiarske Zalužany 364. 980 12 Hrnčiarske Zalužany, s ponúknutou

kúpnou cenou vo výške I 615 eur V súťaži bol predložený jeden súťažný návrh.

2. na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky boli schválené uznesenim

mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš Č. 49/2019 Zo dňa 11. 07. 2019 v Časti II. pod bodom 15.,

predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej

zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v kú. Liptovský Mikuláš,

v blízkosti ŽSR, ul. Štefánikova: pozemok parc.č. KN-C 364/96 zastavaně plochy a nádvoria

o výmete 31 m2 v podiele l/l, za minimálnu požadovanú kpnu cenu 1 612 eur, sa vitä2om súťaže

s poradovým Č. I stal Ing, Jozef Matei, trvale bytom Guothova 1278/9, 031 01 Liptovský Mikuláš

a manželka Mária Mateloví Hrnčiarske Zalužany 364, 980 12 HrnČiarske Zalužany, s ponúknutou

kúpnou cenou vo výške I 615 eur. V sútaži bol predložený jeden súťažný návrh.

3. na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky boli schválené uznesenim

mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš Č. 49/2019 Zo dňa 11. 07. 2019 vČasti II. pod bodom 16.,

predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej

zmluvy na predaj predmetu súťaže, ato nehnuteínosť nachádzajúcu sa v k.ú. Liptovský Mikuláš,

v blízkosti ŽSR, ul. Štefánikova: pozemok parcč. KN-C 364/97 zastavané plochy a nádvoria

o výmete 31 m2 v podiele 1/1, za minimálnu požadovanú kúpnu cenu 1 612 eur, sa viťa2om súťaže

s poradovým Č. I sta/a /veta MoČarníková, trvale bytom Žiarska 635/4. 031 04 Liptovský Mikuláš,

s ponúknutou kúpnou cenou vo výške 2 024 eur V súťaži boli predložené dva sútažné návrhy.

4. na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky bolí schválené uznesenim

mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš Č. 49/2019 zo dňa 11. 07. 2019 včasti II. pod bodom 17.,

predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej

zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to nehnuternosť nachádzajúcu sa v kú. Liptovský Mikuláš,

v blízkosti ŽSR, ul. Štefánikova: pozemok parc.č. KN-C 364/98 zastavané plochy a nádvoria

o výmete 31 m2 v podiele lil, za minimálnu požadovanú kúpnu cenu 1 612 eur, sa viťazom súťaže
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s poradovým Č. I stala Iveta MoČarníková, trvale bytom Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš,

s ponúknutou kúpnou cenou vo výška 2024 eur V súťaži bolí predložené dva sůťažné návrhy.

5. na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky boll schválené uznesenĺm

mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 49/2019 Zo dňa 11. 07. 2019 v časti II. pod bodom 18.,

predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kůpnej

zmluvy na predaj predmetu sůtaže, a to nehnuternosť nachádzajúcu se v kú. Liptovský Mikuláš,

v blizkosti ŽSR, ul. Štefánikova: pozemok parc.Č. KN-C 364/99 zastavené plochy a nádvoria

o výmere 31 m2 v podiele 1/1, za minimálnu požadovanů kúpnu cenu 1 612 eur, se vitäzom súfaže

s poradovým Č. I sta/a Iveta Močarniková. trvale bytom Žiarska 635/4. 031 04 Liptovský Mikuláš,

$ ponúknutou kÚDnou cenou vo výške 2 024 eur V súťaži boli predložené dva sútažné návrhy.

6. na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky boli schválené uznesenim

mestskěho zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 49/2019 zo dňa 11. 07. 2019 včasti II. pod bodom 19.,

predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej

zmluvy na predaj predmetu súťaže, ato nehnuteínosť nachádzajúcu se v k.ú. Liptovský Mikuláš, na

sídlisku Nábrežie Dr. A. Stodolu: pozemok parc.Č. KN-C 3326/657 ostatné plochy o výmere 20 m2

v podiele 1/1, za minimálnu požadovanů kůpnu cenu 900 eur, se víťazom súfaže svoradovým č. I stal

Tibor Sabaka, trvale Vrbická 2072/II, 031 04 Liptovský Mikuláš — Vrbice - Nábrežie, s ponůknutou

kúpnou cenou vo výške I 620 eur. V súťaži bolí predložené štyri sút‘ažné návrhy.

7. na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky boli schválené uznesenim

Mestského zastupiteFstva mesta Liptovský Mikuláš Č. 49/2019 zo dňa 11.07.2019 včasti II. pod bodom

23., predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súVaže a uzatvorenie kúpnej

zmluvy na predaj predmetu sůťaže, ato nehnuterností nachádzajúcich se v kú. Liptovský Mikuláš, na

sidlisku Dr. Aurela Stodolu (objekt „Vyšňan“), stavby: „SPOLOČENSKÝ PAVILÓN“ súp. Č. 1577

postavenej na pozemku parc.Č. KN-C 5269/73 a pozemok parc.Č. KN-C 5269/73 zastavané plochy

a nádvoria o výmere 208 m2 vpodiele 1/1, za minimálnu požadovanú kúpnu cenu 85 000 eur, se

víťazom sútže S voradovým Č. I stal Vladimír Nemec s manželkou Ing. Tatianou Nemcovou, rod.

Paukovčekovou. obaia trvale bytom Podtatranského 1641,2, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto,

s ponúknutou kúpnou cenou vo výške 90997 eur. V súťaži boli predložené dva súťažné návrhy.

8. na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky boli schválené uznesenim

Mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš Č. 49/2019 zo dňa 11.07.2019 v časti II. pod bodom

22., predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súVaže a uzatvorenie kúpnej

zmluvy na predaj predmetu súťaže, ato nehnutefnosti nachádzajúcich se v kú. Liptovský Mikuláš, na

sĺdlisku Dr. Aurela Stodolu (predajňa „KORUNY“), stavby: „OBCHOD A SKLADY“ súp. Č. 4046

postavenaj na pozemku parc.Č. KN-C 5269/69 a pozemok parc.č. KN-C 5269/89 zastavené plochy

a nádvoria O výmere 378 m2 v podiele 1/1, za minimálnu požadovanú kúpnu cenu 110 000 eur1

víťazom sůťaže s poradovým Č. I stala obchodná spoloČnost‘ LIBEX, s.r.o., So sidlom Bytčianska 114,

010 03 Žilina, /ČO: 31 620 795, $ ponúknutou kúpnou cenou vo výške 110 000 eur. V súťaži bol

predložený jeden súťažný návrh.
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9. na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky boli schválené uznesenĺm

Mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš č. 49/2019 zo dňa 11.07.2019 v časti II. pod bodom

21., predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu sůťaže a uzatvorenie kúpnej

zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to nehnuteľnosti nachádzajůcej sa v kú. Okoličné, na Pobrežnej -

nebytový priestor Č. 13, vchod č. 1, suterén, bytového domu: „OBYTNÝ DOM 27 BJ“ súp. Č. 430

stojaci na pozemku parc.Č. KN-C 422/8 7 vrátane spoluvlastnickeho podielu na spoloČných

častiach a spoloČných zariadeniach domu a na prislušenstve 1500/190100, za minimálnu

požadovanú kOpnu cenu 6 000 eur, sa vitäzom sůťaže S poradovým Č. I stala Tatiana PaulIn yová, hvale

bytom 032 21 Bobrovec 803, $ ponúknutou kúpnou cenou vo výške 10 011 eur V súťaži bali

predloženě tri súťažné návrhy.

10. na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky bali schválené uznesenĺm

Mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikulášů. 49/2019 zo dňa 11.07.2019 včasti II. pod bodom

25., predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej

zmluvy na predaj predmetu sůťaže, a to nehnuteľnosti: pozemku parc. Č. KN-C 783/26 ostatné plochy

o výmere 7580 m2, nachádzajůceho sav priemyselnej zóne v kú. Okoličné, v podiele 1/1, za minimálnu

požadovanú kúpnu cenu 204 000 eur, t. J. 27 eur/m2, sa viťazom súfaže S poradovým Č. I stala

obchodná spoloČnost‘ HOLZWOOD SK s. r o., Pňemyselná zóna 510, 032 02 Závažná Poruba, IČO:

47 243 660, s ponúknutou kúpnou cenou vo výške 205 418 eur. V súťaži bol predložený jeden

súťažný návrh.

11. na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, ktoreJ podmienky boli schválené uznesením

mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš Č. 49/2019 zo dňa 11. 07. 2019 včasti II. pod bodom 20.,

predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na prenájom predmetu súťaže a uzatvorenie nájomneJ

zmluvy na náJom predmetu sútaže, ato Časti nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v k.ú. Okoličné, ul.

Pobrežná: Čast‘ pozemkov parc.Č. KN-C 422/165 a parc.Č. KN-C 422/165 (spolu o výmet-e 11,02 m2

vzmysle vytyčovacieho náčrtu č. 54/2019), za minimálnu požadovanú cenu za prenáJom 66,12 eur/rok

(t. J. 6 eur/ m2/rok) sa vltäzom sůtäže s pot-edovým Č. 1 stal Dominik Farštiak, trvale bytom Pobrežná

447/6, 031 04 Liptovský Mikuláš, s ponúknutou cenou za prenájom vo výške 300 eur/rok (L í. 27,22

eur/ m2/rok). V sútäži bali predložené dva súťažné návrhy

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2019
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Důvodová správa

KČastiIL bodu i,‘T

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcich Sa V k. ú. Liptovský Mikuláš na

ul. Čsl. Brigády, ato pozemkov parc. Č. KN-C 1715/45 zastavané plochy a nádvoria O výmere 128 m2 a parc. Č.

KN-C 1715/46 zastavané plochy a nádvoria o výmere 104 m2 podľa geometrického plánu Č. 36683621-48/2019,

vytvorenéz pozemku parc. Č. KN-C 1715/1 zapísaný v katastri nehnuteínosti na LVč. 4401.

Spoločnosť Finance development 5. r. O., 50 sĺdlom Čečinska Pot6ň 62, Horná Potóň 930 36, IČO: 43 789 528

ako výlučný vlastník nebytových priestorov Č. 116 a 117 nachádzajůcich sana prizemi Polyfunkčného objektu

súp. Č. 1871 na parcele Č. KN-C 1715/2 (LV Č. 7874) požiadala mesto o odkůpenie pozemku parc. Č. KN-C

1715/45 za úČelom vybudovania parkovacich státí potrebných pre prevádzku obchodných priestorov.

SpoloČnosť FELICE sr.o., 50 sidlom L. Svobodu 2689/76, 058 01 Poprad, IČO: 46290 125 ako výlučný vlastnik

nebytového priestoru Č. 118 nachádzajůceho sa na prizemi Polyfunkčného objektu súp. Č. 1871 na parcele Č.

KN-C 171 5/2 (LV Č. 7874) a pozemku parc. č. KN-C 1715/17, na ktorom je vybudovaná spevnená plocha (LV Č.

7990) požiadala mesto o odkúpenie pozemku parc. Č. KN-C 1715/46 za úČelom vybudovania parkovacích Státi

potrebných pre prevádzku obchodného priestoru - realitnej kancelárie.

Podľa vyjadrenia Útvaru hlavného architekta mesta zo dňa 25.11.2019 ideo stavebné pozemky, ktoré sa podía

platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v urbanistickom bloku „zmiešané územie

s prevahou obČianskej vybavenosti“, pričom parkovisko je pripustné (bez oplotenia). Tunajši odbor ŽP

a dopravy podľa vyjadrenia zo dňa 22.11.2019 nemá námietky proti výstavbe parkovacích státi na predmetných

pozemkoch podľa predloženého situaČného nákresu parkovacích státí sjedným spoloČným vjazdom zul. Čsl.

brigády (viď priloha Č. 1, 2d) ).
Prevod vlastnictva nehnuteíného majetku mesta navrhujeme vykonať podra 9a ods. 8 pism. e) zákona Č.

138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni ako prípad hodný osobitného zretera, priČom osobitný zreteľ je

zdóvodnený v schvaľovacej časti tohto návrhu.

Pozn.: z dóvodu určenia kúpnej ceny - uvádzame podobné pripady predaja prebytočného nehnuterněho

majetku mesta1 zamerané na podobný účel prevodu a schválené mestským zastupiteľstvom:

Uznesenim Č. 19/2017 zo dňa 13.04.2017, pod bodom 1. bola schválená kúpna cena za pozemok 66

eur/m2 (cena podfa znaleckého posudku z dóvodu predaja nehnutefného majetku mesta 37,65 eur/rn2), ul.

Čsl. brigády, zóna II. podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

KčastiIL bodu 3.:

SpoloČnosť VEREX REALITY s.r.o., so sidlom: Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00614 378,

je výlučným vlastnikom nehnuteľnosti na ul. Garbiarska, v k.ú. Liptovský Mikuláš, ato: stavby súp. Č. 709

(„LiptáČik“) na parcele Č. KN-C 69/2 a pozemkov parc. Č. KN-C 69/1 a KN-C 69/2, zapisaných v katastri

nehnuteínosti na liste vlastnictva Č. 6754.

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastnikom susednej nehnuteľnosti, ato pozemku parc. Č. KN-C 6574/20

zastavané plochy a nádvoria o výmere 126 rn2, zameraného podra geometrického plánu č. 44523106-49/2019,

vytvoreného z pozemkov parc. č. KNC 6574/1 a parc. Č. KN-C 6573/7, zapisaných v katastri nehnuteľnosti

v registri „C na liste vlastnictva Č. 4401, v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1,
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Spoločnost VEREX REALITY sto., požiadala mesto Liptovský Mikuláš O odkúpenie pozemku parc. Č. KN-C

6574/20 vo vlastnícwe mesta, zameraného citovaným geometrickým plánom, za účelom doriešenia prístupu

z ulice Garbiarskej k objektu Liptáčika a scelenia pozemkov so svojim vlastnictvom.

Odbor ŽP a dopravy podra vyjadrenia zo dňa 27,11.2019 odporučil odpredaj predmetněho pozemku vo

vlastnictve mesta tak, ako je to navrhnuté vgeometrickom pláne č. 44523106-49/2019 pre účely prevodu a

v schvarovacej časti tohto návrhu. Útvar hlavného architekta posúdil predmetnú žiadosť z hradiska

územnoplánovacieho dňa 10.10.2019 stým, že nemá námietky k odpredaju pozemku v zmysle podanej

žiadosti, pričom „ide o stavebný pozemok, ktorý sa nachádza v urbanistickom bloku zmiešané územie

mestského centra.

Prevod vlastnicwa nehnuteľněho majetku mesta navrhujeme vykonať podía 9a ods. 8 písm. e) zákona Č.

138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni akc pripad hodný osobitného zreteía, priČom osobitný zreteí je

zdövodnený v schvaľovacej časti tohto návrhu.

K častili, bodu 4.:

Ing. Dáša Kováčiková, trvale bytom Lazná Č. 100/37, 031 01 Liptovský Mikuláš — Bodice je výlučnou

vlastničkou nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v k. ú. Bodice, na ul. Lazná, ato pozemkov parc.č. KN-C 294/7,

parc.č. KN-C 294/61 a stavby. „Rodinný dom“ súp. Č. 100 postavenej na pozemku parc.Č. KN-C 294/61,

zapisané v katastri nehnuternostl na liste vlastníctva č. 108.

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastnikom nehnuteľnosti nachádzajůcej sa na ul. Pod brehom, v k. Ú.

Bodice, a to novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 294/116 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 24 m2

podľa geometrického plánu č. 204- 133/209, odčleného z pozemku parc. č. KN-C 294/8, zapisaněho v katastri

nehnuteľnosti v registri „C na liste vlastnictva Č. 278v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1.

Žiadateľka požiadala mesto Liptovský Mikuláš o odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 294/116, za účelom

pristavby k rodinnému domu súp. Č. 100 postavenom na pozemku parc.č. KN-C 294/61. Vsúčasnosti má

žiadate[ka s mestom ako prenajimateľom na pozemok, ktorý je predmetom prevodu uzatvorenú platnú Nájomnú

zmluvu č. 1365/2018/Práv. zo dňa 20.12.2018, za účelom zriadenia záhradky k budúcej pristavbe rodinného

domu. Nájom je uzatvorený na dobu určitú do 31.12. 2023. Pozemok. ktorý ie predmetom pra vodu má pra svoj

tvar. výmaru pozemku a druh možneí zástavby obmedzené samostatné wužitie.

Tunajši odbor ŽP a dopravy podľa vyjadrenia zo dňa 29.10.2019 odporučil odpredaj pozemku vo vlastnictve

mesta za podmienky, že geometrický plán k prevodu bude vyhotovený s ponechanim min. šírky 5 m u parcely č.

KN-C 294/8 pre budúcu výstavbu komunikácie. V zmysle tejto podmienky si dala žiadaterka vypracovať

geodetické zameranie.

Pozemok, který je predmetom prevodu, je podra platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš stavebným

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

podra vyjadrenia zo dňa 29.10.2019 nemá námietky k odpredaju pozemku vo vlastnictve mesta za predpokladu

splnenia podmienky určenej odborom ŽP a dopravy.

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

138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení akc pripad hodný osobitného zreteľa, priČom osobitný zreter je

zdůvodnený v schval‘ovacej Časti tohto návrhu.
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K časti II. bodu 5.:

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastnikom nehnuteínosti nachádzajúcej sav k. ú. Liptovský Mikuláš na ul.

M. Pišúta, ato novovyworeného pozemku parc.č. KN-C 286/31 zastavané plochy a nádvoria O výmere 33 m2

podra geometrického plánu Č. 36995258 - 91/2019, odČlenený z pozemku parc.Č. KN-C 286/30, zapisaného

v katastri nehnuterností v registri „C“ na liste vlastnictva Č. 4401, v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele

lil.

Ing. Eugénia Brabencová, trvale bytom Cédrova 491/2, 031 04 Liptovský Mikuláš ako výlučný vlastnlk

pozemkov parc. č. KN-C 228/8, KN-C 228/9 a KN-C 228/10 a objektu: Predajňa“ súp. Č. 2341 na parcele Č. KN-

C 228/8 (LV Č. 5429) požiadala mesto o odkúpenie pozemku parc.Č. KN-C 286/31, za úČelorn vybudovania

spevnenej plochy a vjazdu k predmetným nehnuteľnostiam. V súČasnosti ide o pozemok 5 nespevnenou

plochou.

Tunajši odbor životného prostredia a dopravy podra vyjadrenia Zo dila 20.03.2019 odporučil prevod

predmetného pozemku, za podmienky ponechania 60 cm Od cesty (obrubníka komunikácie). Vzmysle tejto

podmienky si dala žiadaterka vypracovať geodetické zameranie.

Podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš sa pozemok, ktorý je predmetom prevodu, nachádza

v zmiešanom území mestského centra, jedná sa o stavebný pozemok. Útvar hlavného architekta vo svojom

vyjadrenĺ Zo dila 26.03.2019 uvádza, že k odpredaju pozemku nemá námietky.

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom zneni ako pripad hodný osobitného zretefa, priČom osobitný zreter je

zdóvodnený v schvaíovacej Časti tohto návrhu.

Pozn.: z dčvodu určenia kúpnej ceny — uvádzame pripad predaja prebytočného majetku mesta tornu ístému

nadobúdateľovi, v rovnakej lokalite a schválený mestským zastupitefstvom:

I Uznesením Č. 11512015 zo dňa 17. 09. 2015, pod bodom 4. bola schválená kúpna cena za pozemok 66

eur/m2 (všeobecná hodnota pozemku podía znaleckého posudku Č. 6/2015 Zo dila 20. 08. 2015 bola

stanovená na 18,13 eur/rn2).

K časti IL bodu 6.:

SpoloČnosť SUKUPCAK, s.r.o., so sídlom Drieňová 755/25, 010 04 Žilina, IČO: 36 768 499 (ďalej len

„spoloČnosr) plánuje v meste Liptovský Mikuláš, v k. ú. Palúdzka (ul. Pavla Štraussa) vybudovať stavbu:

‚Obytný súbor Nová Palúdzka Liptovský Mikuláš, I. etapa na svojich pozemkoch parc. č. KN-C 2099/221, 225,

332, 333, 334, 335, 336, 338 (LV Č. 5198).

Uznesenim Mestského zastupiteístva v Liptovskorn Mikuláši Č. 57/2019 zo dila 19.09.2019 bob schválené

uzatvorenie Nájomnej zmbuvy na prenechanie nehnuteíného majetku mesta do nájmu spósobom podra 5 9a

ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1 991 Zb. o majetku obcí v pbatnom znení ako prípad hodný osobitného zreteía,

v k. ú. Pabúdzka, ato pozemku parc. č. KN-C 2099/337 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1873 rn2,

nachádzajúceho sa na ul. Pavla Štraussa, v prospech spobočnosti, za účebom vybudovania pristupovej

komunikácie, chodníkov, parkovacích miest a verejného osvetlenia, ktoré budú realizované v rámci stavby:

„Obytný súbor Nová Palúdzka Liptovský Mikuláš, I. etapa“. S uvedenou výstavbou súvisi aí uloženie

inžinierskych sletí na Dozemkoch vo vlastnictve mesta. Z uvedeného dövodu požiadala spoloČnost‘ mesto

Liptovský Mikuláš o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zrnluve O zriadeni vecného bremena spoČivajúce v práve
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uloženia inžinierskych sjeti, ato VN pripojky, kanalizačnej prípojky a vodovodnej pripojky cez pozemky parc. Č.

KN-C 2099/8, 2099/208, 2099/214, 2099/337 vk. Ú. Palúdzka (LV Č. 4401).

Tunajši odbor životného prostredia a dopravy podťa vyjadrenia Zo dňa 18.11.2019 pod Č. MsÚ/ŽPD
2019/07754-002/MGa »súhlasľ‘ S umiestnenim inžinierskych sieti na parc. Č. KN-C 2099/8, 2099/208, 2099/214,

2099/337 V k.ú. Palúdzka a zároveň požaduje zo strany investora zriadenie vecného bremena pre uloženie

inžinierskych sjetí na daných parcelách; viď priloha Č. 6 c) — Stanovisko k uloženiu inžinierskych sjeti zriadených

v rámci stavby „Obytný súbor Nová Palúdzka, I. etapa, Liptovský Mikuláš“.

Pod[a platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš sa predmetné pozemky nachádzajů v „obytnom

území s prevahou bytových domoV. Podra stanoviska Útvaru hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš zo

dňa 18.11.2019 k zňadeniu vecného bremena uloženia inžinierskych sieti nemá námietky za predpokladu

dodržania trasy a dimenzií sieti pod[a spracovanej PD: „Dostavba obytného súboru Palúdzka — L. Mikuláš —

Úprava 2018/03‘.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme so spoloČnosfou SUKUPCAK, s.r.o. uzatvorenie Zmluvy

o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena na uloženie inžinierskych sietĺ v zmysle ustanovenja 5 9 ods. 2

písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni. Zmluva bude podkladom k vydaniu

stavebného povolenia k stavbe: „Obytný súbor Nová Palúdzka Liptovský Mikuláš, I. etapa“.

K časti II. bodu 7.:

Pán Július Puška a manželka Jana Pušková, obaja trvale bytom Okružná 82/12, 031 01 Liptovský Mikuláš -

Palúdzka, sú bezpodielovými spoluvlastnikmi v BSM nehnutetností nachádzajúcich sa v k. ú. Palúdzka, na ul.

Okružná v k.ú. Palúdzka, ato stavby rodinného domu súp. Č. 82 stojacej na pozemku parc. Č. KN-C 1999

vrátane pozemku parc. Č. KN-C 1999, zapisaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva Č. 3609.

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom nehnuteľnost[ nachádzajúcich sa na ul. Okružná v k.ú.

Palúdzka, ato novovytvorených pozemkov parc.Č. KN-C 2000/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2

a parc.č. KN-C 2001)3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2 /pozemky spolu o výmere 7 m2/ podFa

geometrického plánu Č. 34842471-44/2017. odČlenené z pozemkov parc.Č. KN-C 2000 a parcČ. KN-C 2001/1,

zapísaných v katastri nehnuteľnostĺ v registri na liste vlastníctva Č. 4401 v prospech mesta Liptovský

Mikuláš, v podiele 1/1.

Žiadatelia, požiadali mesto Liptovský Mikuláš o odkúpenie novovytvorených pozemkov parc.č. KN-C 2000/2

a parc.č. KN-C 2001/3, za úČelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zastavaných stavbou: Rodinný

dom“ súp. Č. 82 vo vlastnictve nadobúdateľov (LV Č. 3609). v rámci stavebného konania: „ Stavebné úpravy

a prístavba rodinného domu súp. Č. 82“, ktoré bob ukončené právoplatným kolaudaČným rozhodnutím.

Pozemok parc.č. KN-C 2000)2 (predtým parc.Č. KN-C 2000) žiadatelia užívali na základe Nájomnej zmluvy Č.

412/2014/Práv. zo dňa 11.04.2014 uzatvorenej s mestom ako prenajimaterom (nájom skončil k 14.04.2019),

pričom úČebom nájmu bob zriadenie záhrady k rodinnému domu. Pozemok parc.ů. KN-C 2001/3 (predtým

parc.Č. KN-C 2001/1) užlvajů na základe Nájomnej zmluvy Č. 1165/2017/Práv. zo dňa 04.12.2017, za úČelom

pristavby verandy k rodinnému domu, priČom nájom konči k 05.12.2022.

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

stavebnými pozemkami urbanistického bloku: „obytné územie s prevahou rodinných domov“. Útvar hlavného

architekta mesta Liptovský Mikuláš posúdil predmetnú žiadosť dňa 23.10.2019 stým, že odporučil odpredaj
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predmetných pozemkov. Prevod vlastnícwa nehnutelného majetku mesta navrhujeme vykonať podra 9a ods.

8 písm. b) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obci V platnom zneni.

Kbodu lita IV.:

Mesto Liptovský Mikuláš dlhodobo pracuje na majetkovoprávnom usporiadani pozemkov v lokalite zadných

traktov výchcdnej časti Námestia Osloboditelov v Liptovskom Mikuláši v sůvislosti s plánovanou výstavbou

pristupovej obsiužnej komunikácie“ v tejto lokalite V zmysle schválených Zmien a doplnkov Č. 1 územného

plánu PEŠlA ZÓNA v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš.

V rámci uvedenej výstavby je nevyhnutný zásah do pozemkov parc.č. KN-C 154/2 (LV Č. 8414) a KN-C 154/3

podľa geometrického plánu č. 54/2017-LM odčlenený z pozemku parc.č. KN-C 154/1 (LV Č. 8414),

nachádzajúcich sa v kú. Liptovský Mikuláš, na ul. Tranovského, ktoré sú v evidencii nehnuteľnosti zaplsané

v prospech obchodnej spoloČnosti DAMO, aro., Jána Kalinčiaka 22, 01001 Žilina, IČO: 36 372 978.

Na základe uzneseni mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš Č. 69/2017 zo dňa 21.09.2017 ač. 18/2018 zo

dňa 15.02.2018 mesto Liptovský Mikuláš doručilo spoločnosti DAMO, aro, návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie

pozemkov parc.č. KN-C 154/2 a KN-C 15413 v Kú, Liptovský Mikuláš za kúpnu cenu 30 181 eur, stanovenO

znaleckým posudkom Č. 83/2017 zo dňa 19.06.2017, vyhotoveným na základe objednávky mesta Liptovský

Mikuláš. SpoloČnosf DAMO, s.r.o. návrh kúpnej zmluvy neakceptovala a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy

s mestom Liptovský Mikuláš nedošlo. Z toho dčvodu mesto Liptovský Mikuláš, ako vyvlastnitef, podalo

prislušnému stavebnému úradu návrh na vyvlastnenie pozemkov parc.č. KN-C 154/2 a KN-C 154/3 v k.ú.

Liptovský Mikuláš. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Rozhodnutím č. OU-ZA-OVBP2-

2018/0090944/033393rTo zo dňa 12.11.2018 návrh na vyvlastnenie označených pozemkov zamieto) z dĎvodu

preukázania, že nie sú splnené podmienky vyvlastnenia. Vyvlastňovací orgán obhliadkou na mieste samom

zistil, že predmet vyvlastnenia sa aj teraz užíva ako prístup a dopravnO obslužnosť pre vlastnikov okolitých

neh nutel‘nosti.

Po niekorkých rokovaniach mesta Liptovský Mikuláš s dotknutými vlastnikmi nehnutelnosti v lokalite zadných

traktov východnej časti Námestia Osloboditeľov balo dohodnuté, že mesto Liptovský Mikuláš oslovi spoločnosť

DAMO, s.r.o. s návrhom na odkúpenie pozemkov parc.č. KN-C 154/2 a KN-C 154/3 v k.ú. Liptovský Mikuláš za

kúpnu cenu 67 393,75 eur, stanovenú znaleckým posudkom Č. 160/2018 Zo dňa 08.10.2018 vyhotoveným

znalcom Ing. Štefanom Pastierovičom, na základe objednávky spoločnosti DAMO, aro. Mesto Liptovský

Mikuláš sa bude na úhrade tejto kúpnej ceny podierať sumou 30 181 eur, tj. 50,47 eur/m2 (všeobecná hodnota

pozemkov parc.Č. KN-C 154/2 a KN-C 154/3 v k.ú. Liptovský Mikuláš ‚ bez stavby spevnenej plochy účelovej

komunikácie na pozemku parc.č. KN-C 154/3, podia znaleckého posudku č. 83/2017 vyhotoveného znalcom

Ing. Danou Piatkovou dňa 19.06.2017). Vlastnici dotknutých nehnuteFnosti v lokalite zadných traktov východnej

časti Námestia Osloboditeíov spoloČne doplatia kúpnu cenu vo výške 37 21275 eur, tj. rozdiel všeobecnej

hodnoty pozemkov parc.Č. KN-C 154/2 a KN-C 15413 v kú. Liptovský Mikuláš a spevnenej plochy úČelovej

komunikácie na pozemku parc.Č. KN-C 154/3 podľa znaleckého posudku Č. 160/2018 a všeobecnej hodnoty

pozemkov parc.Č. KN-C 154/2 a KN-C 154/3v kú. Liptovský Mikuláš pod[a znaleckého posudku Č. 83/2017.

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme zmeniť bod 2. písm. A) schvaFovacej Časti uznesenia mestského

zastupitelstva Liptovský Mikuláš Č. 69/2017 ZO dňa 21.09.2017 v znení III. časti uznesenia mestského

zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 18/2018 zo dňa 15.02.2018 tak, akoje to uvedené v III. časti tohto návrhu na

uznesenie mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš. Zároveň navrhujeme zrušiť bod 2. písm. B)

16



schvaíovacej časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 69i2017 Zo dňa 21.092017v znení

III. Časti uznesenia mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš Č. 18/2018 zo dňa 15.02.2018 tak, ako je to

uvedeně v IV. časti tohto návrhu na uznesenie mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš.
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Geometrický pián je podklodnm no próvne úkony, keď údoje doterojšieho stovu výkozu mer sú zhodné S údojmi piotných výpisov Z kotnsiro nehnute?nostf

Vyhotovitef Kroj Okres Obec

Žilinský Liptovský Mikuláš LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ÁGEOMAR, s. t-, o. Kat, Číslo Mapový
Liptovská S/e/nico 183 územie Liptovský Mikuláš plánu 3665362 7—48/2079 List Č 2—6/22
Liptovská S/e/nico
032 23 kÁ K ° odde/enie nehnutefnostf

ičo 36683621 lVi I IN parce/a Č. 1715/45 a 1715/46

Vyhotovil Autorizočne ovoril Úradne overM
Meno

Ota Meno Oto: Meno: Ota: Číslo:
/5.7 7.2079 Ing. Marek Ra/nick /5. 77.20/9 Ing. Morek Ra/nick

Nové hranice bolí v prlrode označené NóLe!itostami a presnostou zodpovedá predpisom Úrodne overené podIa 9 zákona NR SR č. 215/1995
obrubníkem Z.z. O geodezii a kartogralii

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) Č.
3592

Súradnice bodov označených číslomi a odetnI meračské
údaje cti uložené vo všeobecnej dokumentčcii PeČioIka a podpis Pečiotka o podpis

t.Č. 650 — lgg7



d
775,27

d
7775/36

T 775/24

7 T 5/2

d
7775/45

PRÍLOHA c.1,2c)

d
775/78

6583

(IQ ‘t
2) 7775/T

d
897/T

903



PRÍLOHA Č.

70‘ zast pJ. Felice. s.r.c

— 78

VÝKAZ VÝM EP
Ooterajší stav Zmeny Nový stav
Č:s!o ‚

PK pa‘cely Výrnerc Drun - k ad Č(sla
‘m6m

‘oczemk.
IastniK,

a-<y DieI o--- m2 (ino oprčv. 05000)
pozemku parc e Q. porcely

LV PK KN ha m2 Čísla ČfsIo ha n2 kód adrese, (sídlo)

str.!

tav p áv y ie tot žný
zas pí.6564

6564

CS re

1«

W

KN
6332

728

;istror 1

7775/t zasl pí
22

zast Pl.
78

Dol epajSi

Finance Development sr
Kocetova 75
Bpotisíova

8 Pa,mak. na kIa cm je cwor

fl Pazimak, na kIa an.je oas injinitrska zlat-ac

6564

cestná, nestna O tveiovd kt nunikdz a, ;esnó re ta. palná cesta,

4407 7775/7

Spolu.

Legedc: kód s‘ósabu ‘ ži,ania

tt. 6.75 — 1997
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PRÍLOHA Č. 36,‘

Geometrický plán je podktadom na právne úkony, kaď údaje doterajšieho stavu výkazu výmel sú ‚odné $ ůdalmi platných výpisov Z kataslra nehnutelnostl

Vflotoviter Kraj - I Okres I Obec
I LotovsÁýMMv/áš I LovsÁýMLbiJáš

GEODET-LIPTO1‘ Sf0., Katastr. Čisto I Mapový
GEODET- L/PTO s.ra, úiamie LotovsAýM,ÁvÍáš I 44523106 - 49,12019 list č. 2412t 24123

181
03483 /vachno
IČo3/06 GEOM ETRI CKÝ PLÁN oddeIenpczzemkovp.č 6574120pre zápis na IV

Vyhotov Autoračne ovarii Uradne overi
MeM Ing. Katata GawlMá

Dha: I Meno: /ng /-*tFmnWšek Dňa: I Mano: Mg. HňcFmnWšek Dňa: I Čto
2011.20w 20/12019 J 2. 12. 20/1 I G-12*QJ2Oi1

Novéatbovpeomačaié
cbmboíkmi

Záznam podrobného mennia (meračský náčrt) Č.

3595

Sůradnice bodov označených člslani a ostatně me
nčskě údaje sů uložené vn všeobecnej dokunentácii

Ůradne overené podra 9iákona NR SR d21511995
Zzn geodézii

Nátežitostamia

132

-
-ř CI
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VÝKAZ VÝMER

Dotarajši stav Zmeny Nový stav

Čkb D
ml - Výnei Dh k Od cIs výmn

1ahy v:asmnl partela T12 parta-y m2 fl‘flu Ň1opravnenáosooam
— — pCZWflha zita y

P1‘ LV P1‘ KN-E KN-C ha ‚i2 Čís-o — Číslo — ha m2 kód acrasa(slIc

I4t_EÁvwy JE TOTO2N? S REGjSTOM C-KN I
4407 66737 IX síav 6557 778 rntavpi arsra,0J

fl
4407 65741 2274 usSv 55741 3712 nia

fl
657479 38 ZasW doInjli

fl
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‘zápis nat V

I V ZIflyE 9 ?úkona Nfl SR Č. 11511995 I

PRÍLOHA Č. I b

Gentiický plán je podkladem na právne úkony, ked údaje doterajš$eho stavu výkazu výmet sú zhodné S úd4rii $aÚiýdi výpisov Z katasba neFnuternostl

VIiotoiteľ Kraj
2as‘ I Líp/o vsAý MAtYáš I Zip/ovsAýMzÁvijI

Katast I61O I Mapový
GEOOĚZ/Až,h),aa.s úzewiie plá% 4 tt9 iistč.

HoWho I 0105021km
‚ ‚

oddeleniepozemkovpč 294/1 12-1 lSazameíanieíCo‘ 36ö59010
GEOMETRICKY PLAN mrnsvanejp,is/avbykmowiému domu s.č 100 na

pozemkxhp.č 294/112 294/1l 294‘! 14 a 294/1 lSpm

Dňa:

Vybolovil

Meno:
lt /12019

Nové hranice boli v primde označené

stav/mit časfnestab#žzovaná
Záznam podrobného merania (meračský náčrt) Č.

366

Autohza,e ovehl Úradne oveW !ng. Lubic5 Pi)ariková
Mono:

Súradnice bodov označených čls!ani a ostatné me

račské údaie sú uložené ve všeobecnej dokumentácii

Dňa: Člslo:
‚i- 1UJ2DI

t.č. 6.50 - 1997
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PRÍLOHA Č. flL3W rWisr ku geometňckému piánu č LM - 13312079 J
VÝKAZ VÝMER

Doterajši stav Zmeny Nový stav
Číslo

•• Výmora Dřuh k od Číslo Výmera Druh Vlastník

vloživ parceíy
e parceíe m2 parcely m2 pozemku (má opráv. osoba)

— pozemku parcely —

LV PK KN ha rn2 čisío Číslo ha m2 kód adresa (sídlo)

A V PRA VNY JE TQmŽNÝ S REGISTRQM C-KN

108 605 záhmda 29W 402 záhrada
4

294/112 72 zastazp Ing Váša Kovábková
20 Lamá l00l?
21 Bod/ce

294/113 21 zastavpi
20
21

294/114 21 zas/aypi delto
fl
21

294/115 /19 zastavpi deh
fl
21

294/118 30 záhrada deteíajs!í
4

278 29449 772 zastavp/ 294/8 748 zastavp1 doterajšl
22

iŮ 294/116 24 zasbvpi Ing. Váša Kováčíková
2? LaználOO/31

Bod/ce
108 294/6/ 160 zas/svp/ 294/Hl (45 zastavpi doternjšl

(5
I0

294/117 (5 zaslavpI deteraJůl
(8

Sn 1537 1537

Poznámka: Podia zákona č221Y2004 Zi možno pam$‘ Č 294/1 12294/1 15 de katastra nehovte/nosIl zap/saf iba na základe doložem stanoviska příslušné/w oiyánu
och,wiypdnohospodámkejpódyozmene dmhu pozemku

C-KNparcela č294/61 doteiišieho stavit Stavba (ROV/JO« s.č /04) na parcele jezapísaná na L Vč 105

Lecenda: kódscósobu vvtdivaoé tvzemkvy; kód dmhu stavby

4- Pozemokpmvažne vzasžavanom územ/obce alebo vzáhradkáískej 21- Rozostavaná budova
osao na 4lomm sapastujzeleně ovode okrasná nú‘Aw a vysoAzWeda 10- Rod‘>rnýdom
kiépofnohospodánkeplocbzy
26- Pozemok na klommje mzosbvaná stavba
22- Pozemok na Alwwfl postavená bzSnžerska stavba- cestaá, mleslnaa
účelová komurnkác lesná cesIa, polná cesta, chodník nehijlé parkovisko a
kh súčasň
15-Pozemok na Á1orwnposta vená bytová budeie označená súpisným

18- Pozemok na Álommje di«

•A W Inn‘
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PRÍLOHA Č. 5

C-eGmMdý rÍ, je poidadri na —y, keď (e dc*esjšiaho staw výkazu vým sú zln*é s Údajní atnýdi $av z iELasÖi ridnosU

tdmtf -
Otec

LbnIýMMzúš

Ing Hne Franhsek
—_ 0

Ing HWcFmn#šek územle (.JovsÁMÁku/áš J ánu 36995258 91ľ1019 isid

181

Z GEOMETRICKÝ PLÁN
k ‚

Umdneovenl
Y

CDVCfl
Meno: {«2flfl ý‘‘r;

Dňa:
14.112019

Nvjsimdewmé
obnstnIkoni iwwvm

Záznam podrobného merania (meraký náäl) d

3591

Sůmdiiica bodov označenýdi člslani a ostabié ne

ké ůd* sú aložané v vakieoiej ddqimentádi

hfltFmMWet T‘° 2.I2. 2011
aavemiépoďa 59zma NR SRČ2IW1SSS

12.0 gevdézii a
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MPďA S V1ZN%EN(i-j

‚1FEDM-ru N65MU“

VC /jkj
La

0‘

lit-.

vLA5rNI‘k:

rLKNQVA
5uIKurcM) 5.fl

NK VÝSTAV3A“

-J
1—
(fl
O

Vytlačené z aplikécie Mapový klient ZBGIS Nepoužitelné na právne úkony.

Dátum: 1.8.2019
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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ U
MESTSKÝ ÚRAD, ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A DOPRAVY

ODDELENIE CESTNEJ DOPRAVY, POZEMNÝCH KOMUNIKÁCII A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Inžiniering Neumann, s.r.o.

Ul. Garbiarska Č. 24
031 01 Liptovský Mikuláš
ičo: 46523626

. S

Váš list Číslo/zo dňa Naše Číslo Vybavuje/linka Liptovský Mikuláš
/14.11.2019 MsU/ŽPD-2019/07754-002/MGa Ing. Garaj/5565381 18.11.2019

Vec:
Stanovisko k uloženiu inžinierskych sjetí zriadených v rámci stavby „Obytný súbor Nová Palúdzka, I.
etapa, Liptovský Mikuláš, na parc. Č. KN-C 2099/8, 2099/208, 2099/214, 2099/337, k. G. Palúdzka

Mesto Liptovský Mikuláš, akc dotknutý pr(slušný cestný správny orgán podľa 3 ods. 2 zákona Č.
135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách v znení neskorších prepisov a úprav, uplatňujúci záujmy

chránené osobitnými predpismi, na základe žiadosti investora stavby SUKUPČAK, s. r. o., Drieňová 755/25,

010 04 Žilina v zastúpenĺ právnickou osobou lnžiniering Neumann, s. r. o., ul. Garbiarska Č. 24, 03101

Liptovský Mikuláš, vo ved vyjadrenia sa k uloženiu inžinierskych sietl budovaných v rámci stavby Obytný

súbor Nová Palúdzka, I. etapa, Liptovský Mikuláš, v k. ú. Palúdzka, doruČenej dňa 14.11.2019, vydáva

nasledovné stanovisko.

Mesto Liptovský Mikuláš,odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy,

pozemných komunikácií a verejných priestranstiev po preskúmaní žiadosti a predloženej dokumentácie

súhlasí

s umiestnenim inžinšerskych sietí na parc. Č. KN-C 2099/8, 2099/208, 2099/214, 2099/337, k. ú. Palúdzka

vybudovaných v rámci stavby „Obytný sůbor Nová Palúdzka, I. etapa, Liptovský Mikuláš“, ato konkrétne

objekty „50-301 Splašková kanalizá cla“, „SO-400 Vodovod a vodovodné prk‘pojky“ a „50-601 prlpojka VN“.

Mesto Liptovský Mikuláš, mestský Grad, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej

dopravy, pozemných komunikácii a verejných priestranstiev vyhlasuje, že parc. Č. KN-C 2099/8, 2099/208.

2099/214, 2099/337, k. Ú. Páíúdzka sú prístupné verejnosti bez obmedzenia a bez ohradu na vlastnicke

viťahy slúžia na všeobecné užívanie. Na základe tejto skutoČnosti považujeme toto priestransWo za verejné,
v zmysle deflnicie tohto pojmu v ustanoveni 2b ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni.

Mesto Liptovský Mikuláš, ako vlastník parc. Č. KN-C 2099/8, 2099/208, 2099/214, 2099/337, k. ú.
Palúdzka požaduie Zo strany investora zriadenie vecného bremena pra uloženie inžinierskych sietl na
daných parcelách.

Toto stanovisko nenahrádza povolenia vydávané podfa osobitných predpisov. ‚

S pozdravem
MES íC uFrc:‘vsK MIKULÁŠ

UESTSKÝ GRAD
02; 42 LIPTOVSKÝ MIKuLÁŠ

1?

Ing. Ján cháČ, PhD.

primát r mesta

Štúrova 1989/41, 031 42 Uptovský Mikuláš, tel: +421445565111-12, fax: +421 4456213 96,

e-mail:lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111

MESTO PREVŠETKÝCH

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

PRÍLOHA č.Gc)

S .
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Poznámka: Póvodny dom1e zapäany na parce/e 1999 L V3509

L eQenda: kód spósobu vvužlvamá yozemÁvv:

18- Ovar
15- Bylová buďoLa So supiúným čís/um
22- Cest a ÁcmurnXácte. choc,,Á parÁok,sko a/Ci? sučasti

kód dm/w sta vb

10- Roainý doni

.Spoplatnené v zmys!e zákona NR SR . 115/1995 Z. z.
o správnych popatkoch‘ -

Gecmetrck, pan je pcdkiadom na práwle úkcny. keď ud8e dcterašehc s1au vka1u sú zhodné s ůdami pIalnch výpisov z a1asira nehnJerncstI

.hm1er . Kras ‚-.. Okres Lz:c;sÁ 1á:i‘áŠ
Obec j,rta

Ján Dunš Ka:asr ‘—‘‘—.it Čso Maoo.1 —

árDúrš- GEOPLt uzem C
ff:ra ) pár 3J541J14410P lsč 11

Eeiaa Jč]7 ü3301Ĺp:uLsk hrázk
e-mal jan cnsgeo;!anE‘cma/co‘ ‘ ‘ na zan;emnfe rel onšmnvaného mťmého aämuparc Č

CC 34812171 19992 10002a11513navydamelcidaČnáno
rczbccnáfa

:‘ Llcr.1č o,er:: Inn. Lubica Pi!arčíková

Naé hranice bo prircde označeré

c%cdcm,ncjrn‘.

Záznam podrcbneho meran:a meračsj náčrt) č.

1352

Súradnce bado označencb čisiaml a ostalné me

račske udaje su ucžené vo viecbecnej dckumenIáci

VÝKAZ VÝMER

PRÍLOHA

ST/ ‚V PRÁ tNY JE

Doterajši stav Zmeny Nový stav

Číslo D k cd Druh Vlastník
PK Vymera Druh Číslo Vymera

vloživ parcely parcele m2 parcely m2 pozemku (má cpráv csobai
pozemku e parcely — —

LV PK KN ha m2 číslo číslo ha m2 kód adresa (sídlo)

TOTONÝ S 4 C KN

1999

2000

20011

REGiSTRO!

123 zastav p/

120 zastav pí

290 zas.vp1

533

1999•!

19992

19993

2000 ‚

20002

20011

20013

zasta v p1

18

zaslav pl

10

zastav p1

18

zastavpi

ls

zasla‘- Pf

15

10

zastavp1

22

zastavp1

‚5

10

49

72

117

C

286

Q

533

W

Iv

JOí1js Puš4a

aJanarČeneÝaÁ;á

QÁrJŽnjSf 10

L. ikš - Pa.íjzka

doteraši

doterajšl

Ws Pišha

aíanar Cc.qa5áAo.

CÁndŽnáSI 10

L. AfÁuiš-PalúdSa

Jülvis Puška

a Jana r ČeryeŘálvvá

Okwžná 8110

t. ‚li,Áznáš - Paludzka

1356217
Ven :;a cs-. D:a

t.č, 6,76-1 997 t.č. 6.50-1997

Uradne o‘erené podfaSáko; ‘R SR č.215 1935
Za ogecdézii a kaJafibl!IIfk
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GEc9Étt4 UfPQsro.
bWťt%4o 1 QWSOžiž,‘2

íčo, 473W!?

PRÍLOR4 Č. UI.,IV.
oj

VÝKAZ VÝMER

Doterajšl stav Zmeny Nový stav
ŮIsIo

1W- Výmera Druh k od Čisto výmera Druh VlastnIk
parcely

e parcele m2 parcely ni2 pozemku (á opráv osoba)
pozemku parcely — —

LV PK KN haln čisto asIe ha ni2 kód adresa(sIdIe)

V PRÁ VAlY JE TQTOŽNÝ S REGISTM C KN

324 1514 651 osbLp ISt‘1 fl asWp
- fl

JMI - — 579 osta1p PR-Jrwestsn.,
. Z L.Kaka22

s

65! 65!

LeAiW sxlwbuntMw

29- A2za7,* kbvm MmsMzáh‘at* WkiJ asÍdakováait pwka
kid M(tid zaWa Iesiýponmat ‘i wmaóié apdomWe ivĎ3‘a*
fl-Fbzmnok i,tďbtnýpcďa Ůz,bupozemAv

..Spcplaknenó v zmysle zákQna NR SR Č. 145/1995 Z.
5)tfl13fCh popl*tkixh“ I

Geoineüický Aán je podkiadom na — úkom‘, keď údaje doeiajš*ho stavu výicam vimet si zhodeé s údajm pČaÚdi vý$ev z IwUsUa nefmutdnosU
Vytdovřlei 0• LýMizüš

Kstas‘s. - I Čisto I Mapovýťnemle L*$M*MĚT$t plánU 51101T4M j č. 14W0vitý Mizdlš262!

Vyhotov R

DŘe: Meno:
xosati

GEOMETRICKÝ PLÁN

Nové hm*e bdi v pňrode označené

Wnam podrobného meianta 4meračský náčil) Č.
3125

Sůmdnice bodev označných Člslaml a ostatně tne-
račské údaje si uložené vo všeobecnej dokumeiilácä



I

flLn

i

I


