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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 10. 06. 2021 číslo 12021

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

nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

1. komisia územného rozvoja a výstavby Ms? dňa 03. 12. 2021 prerokovala z hl‘adiska územnoplánovacieho

návrh prenajat‘ časť pozemku vo vlastníctve mesta a následne zámenu nehnuteľností tak, ako je uvedené

v časti II. tohto uznesenia a odporúča ho Ms? schválit

Ii. schvaluje

1. L,zatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľnost‘ spósobom podfa 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991

Zb. o majetku obcí v platnom znení ako pripad hodný osobitného zretel‘a a uzatvorenie zmluvy O budúcej

zámene nehnutel‘ností spósobom podlá 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v platnom znení ako prípad hodný osobítného zreteľa, v k. ú. Liptovský Mikuláš, nasledovne:

1.1 uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnutel‘nosť spósobom podia 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991

Zb. o majetku obcí vplatnom zneni ako pripad hodný osobitného zretel‘a, vk. ú. Liptovský Mikuláš — ato

časť pozemku parc. č. KN-C 568/1 o výmere cca 90 m2 v prospech spoločnosti MASTQ REAL, s.r.o., so

sĺdlom Dolná 16, 97401 Banská Bystrica, IČO: 46660402, za účelom vybudovania stavby: „5 parkovacích
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státĺ a chodník‘ k mestskej polĺcii, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 27,- eurlročne (t. J. 0,30

eur/m2/rok), na ul. ŠtúroveJ. V nájomnej zmluve bude uvedené, že spoločnosť MASTO REAL, s.r.o., ako

investor stavby vybuduje na predmete nájmu na viastné náklady stavbu: „5 parkovacĺch státi a chodník“,

podľa spracovanej projektovej dokumentácie s tým, že 2 novovybudované parkovacie miesta a chodník ako

stavbu po vydanĺ právoplatného kolaudačného rozhodnutia prevedie do vlastníctva mesta na základe

zámennej zmluvy (bod 1.2). ide o prenechanie nehnutel‘ného majetku mesta do nájmu podľa 5 9a ods. 9

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z důvodu hodného osobitného zreteľa,

na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený zámer nájmu podiieha

zverejneniu na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta.

Dóvod hodný osobitného zretel‘a:

na časti pozemku parc. č. KN-C 568/1 vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš spoločnosť MASTO REAL,

s.r.o. vybuduje na vlastné náklady stavbu: „5 parkovacích státi“ a „chodník“ na ul. Štúrovej, východná strana

budovy Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši (pred vstupom do mestskej policie), ato z důvodu

nedostatku parkovacích miest, z ktorých 2 parkovacie státia po vybudovaní prevedie do vlastníctva mesta

spolu s chodníkom ku mestskej polích.

1.2 uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve spósobom podia 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991

Zb. o majetku obcí v piatnom znení ako prípad hodný osobitného zretel‘a, v k. ú. Liptovský Mikuláš,

predmetom ktorej bude zámena nehnutel‘ností, a to časti pozemku parc. č. KN-C 568/1 o výmere cca 54

m2 vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, za nehnuteYnosti ato budúce stavby‘. „2 parkovacie státia“ a

„chodník“ (bez pozemku) vo vlastníctvc snoločnosti MASTO REAL. s.r.o., so sídlom Dolná 16, 974 01

Banská Bystrica, IČO: 46 660 402, ktoré budú umiestnené a vybudované na časti pozemku parc. č. KN-C

568/1 o výmere cca 36 m2 vo vlastníctve mesta, nachádzajúcich sa na ul. Štúrovej — východná strana

mestského úradu (vstup do mestskej polície).

Mesto Liptovský Mikuláš uvedenou zámenou nadobudne budúcu stavbu: „2 parkovacie státia“ a budúcu

stavbu: „chodníka“ (bez pozemku), postavených na časti pozemku parc. č. KN-C 568/1 vo vlastnictve mesta.

Spoločnosť MASTO REAL, s.r.o. získa touto zámenou časť pozemku parc. č. KN-C 568/1 ‚ za účelom

vybudovania 3 parkovacích státí slúžiacich pre objekt súp. Č. 3520 postavený na parcele č. KN-C 568/12 vo

vlastníctve spoločnosti.

V zmluve o budúcej zámennej zmluve sa spoločnosť MASTO REAL, s.r.o. zaviaže, že vybuduje na vlastně

náklady parkovacie státia, nahradí odstránenú zeleň podIa podmienok odboru dopravy a životného

prostredia, zabezpečí prekládku značky autobusovej zastávky a predlženie existujúceho chodníka

k mestskej polícii podľa spracovanej projektovej dokumentácie, resp. preloženie eXistujúceho chodnika

k mestskej polícii podia spracovanej projektovej dokumentácie. V budúcej zámennej zmluve bude

uvedené, že spoločnosf MASTO REAL, s.r.o. si je vedorná, že cez časV pozemku parc. Č. KN-C 568/1 je

trasovaná sieť verejného osvetlenia, splašková kanalizácia, vodovodné potrubie, NN a VN vedenie.

V prípade nedodržania podmienok zo strany investora, může mesto Liptovský Mikuláš, ako vlastník

pozemku, od budúcej zámeny odstúpiť. V prípade, že spoločnosť MASTO REAL, s.r.o. v lehote do 1 roka

odo dňa podpisu budúcej zámennej zmluvy nezíska právoplatné stavebné povolenie a v Iehote do 1 roka

od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia nezačne s predmetnou výstavbou, je mesto

Liptovský Mikuláš oprávnené od budúcej zámennej zmluvy jednostranne odstúpiť. Mesto Liptovský Mikuláš
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je oprávnené od budúcej zámennej zmluvy jednostranne odstúpiť aj v prípade, ak spoločnosť MASTO

REAL, s.r.o., predmetnú výstavbu neskolauduje do 2 rokov od začatia výstavby.

V prípade, ak sa geodetickým zameranĺm na náklady spoločnosti MASTQ REAL, s.r.o. preukáže, že stÍp

verejného osvetlenia a kábel verejného osvetlenia sa bude nachádzať na pozemku, ktorý bude predmetom

zámeny, spoločnosť MASTO REAL, s.r.o. sa zaviaže k uzatvoreniu zmluvy o zriadení vecného bremena

spočívajúceho v práve uloženia podzemného kábla a stÍpa verejného osvetlenia cez tento pozemok a práva

vstupu za účelom prevádzkovania tohto kábla a stĺpa verejného osvetlenia, v prospech mesta Liptovský

Mikuláš, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Liptovský

Mikuláš, katastrálneho odboru, o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, na základe

zámennej zmluvy, pričom pbjde o zriadenie časovo neobmedzeného a bezodplatného vecného bremena.

Zmluvné strany sa v zmluve o uzatvorenĺ budúcej zámennej zmluvy dohodnú, že cena zamieňaných

nehnuteľnosti bude cena stanovená znaleckými posudkami v čase uzatvorenia riadnej zámennej zmluvy

ako všeobecná hodnota nehnuteľností. Riadna zámenná zmluva bude uzatvorená po realizácii stavby

parkovacích státí, nahradeni odstránenej zelene podIa podmienok oddelenia životného prostredia

a poťnohospodárstva, prípadne zabezpečenia prekládky st[pu a kábla verejného osvetlenia a predÍženia,

resp. preloženia existujúceho chodnika k mestskej policii podIa spracovanej projektovej dokumentácie,

v rozsahu vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne, ktorý spoločnosť MASTO REAL, s.r.o.,

doručí mestu, a to najneskór do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia

uvedených stavieb, resp. v pripade, ak sa na predmetné stavby nevyžaduje vydanie stavebného povolenia,

do dvoch rokov odo dňa vydania oznámenia prislušného stavebného úradu vo veci ohlásenia drobnej stavby

stavebníkom. Ide o uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve spčsobom podía 5 9a ods. 8 písm. e)

zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v platnom znení, Z dčvodu hodného osobitného zreteľa, na

schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený zámer budúcej zámeny

podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zretera:

Ideo zámenu nehnuteínosti, na základe ktorej mesto nadobudne do svojho výlučného vlastnictva stavby: „2

parkovacie státia“ a „chodník (bez pozemku) na ul. Štúrovej, pred budovou mestskej polície, od spoločnosti

MASTO REAL, s.r.o., So sidlom so sídlom Dolná 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46660402, ktoré budú

vybudované na časti pozemku parc. č. KN-C 568/1 vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš v k. ú. Liptovský

Mikuláš, pričom dĎvodom hodným osobitného zrete[a je, že mesto Liptovský Mikuláš nadobudne do svojho

majetku stavby: „2 parkovacie státia, ktoré budú slúžiť pre potreby parkovania mestského úradu a mestskej

policie a „chodnik«, ktorý bude verejne prístupný a bude využívaný ako plocha vo verejnom záujme v súlade

s platným územným plánom mesta.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2021
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Důvodová správa

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovský Mikuláš,

nachádzajúcej sa na ul. Štúrovej (pred vstupom do budovy mestskej polície), a to pozemku parc. č. KN-C 568/1,

zapĺsaného v katastri nehnuteľností v registri „C‘ na liste vlastníctva Č. 4401.

Spoločnosť MASTO REAL, s.r.o., so sidlom so sídlom Dolná 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46660402, je

výlučným vlastníkom nehnutel‘nosti nachádzajúcich sa v k. ú. Liptovský Mikuláš, ato pozemkov parc. č. KN-C

568/8 ostatné plochy o výmere 46 rn2, KN-C 568/9 ostatné plochy o výmere 99 rn2, KN-C 568110 ostatné plochy

o výmere 38 rn2, KN-C 568/11 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 105 rn2, KN-C 568/12 zastavané plochy

a nádvoria o výmere 331 rn2, KN-C 568/24 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 2 rn2, KN-C 568/25 zastavané

plochy a nádvoria o výrnere 1 rn2, KN-C 568/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 rn2, KN-C 568/27 ostatné

plochy o výrnere 5 rn2, KN-C 568/28 ostatné plochy o výmere 2 rn2, KN-C 568/29 ostatné plochy o výrnere 18 rn2,

KN-C 568/30 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 139 rn2, KN-C 568/31 zastavané plochy a nádvoria O výmere

68 rn2 a stavieb: ‚PLYNÁRENSKÉ STEDISKO“ súpisné číslo 3520 postavené na pozemku parc. č. KN-C 568/12

a ‚PLYNÁRENSKÉ STREDISKO“ bez súpisného čísla postavené na pozemku parc. č. KN-C 568/11 zapisané

v katastri nehnutelností na liste vlastníctva Č. 5404.

Z dóvodu nedostatku parkovacích státí pred svojou prevádzkou požiadala spoločnosť MASTO REAL, s.r.o.,

mesto Liptovský Mikuláš o uzatvorenie nájornnej zrnluvy na časť pozernku parc. č. KN-C 568/1 o výrnere cca 90

rn2 a uzatvorenie budúcej zámennej zrnluvy na časť pozernku parc. č. KN-C 568/1 o výrnere cca 54 rn2. Investor

plánuje vybudovať spolu 5 parkovacích státi na vlastné náklady s tým, že 2 parkovacie státia spolu s novým

chodnikorn k mestskej policii po vybudovaní odovzdá mestu a zvyšné 3 parkovacie státia ostanú v jeho

vlastnictve.

Zároveň sa spoločnosť MASTO REAL, s.r.o. zaviaže, že na vlastné náklady nahradí odstránenú zeleň podľa

podmienok odboru dopravy a životného prostredia, zabezpečí vybudovanie chodníka v predlženi s eXistujúcirn

chodnĺkorn k mestskej polícii podľa spracovanej projektovej dokumentácie, resp. preloženie existujúceho

chodnĺka k mestskej polích podľa spracovanej projektovej dokurnentácie. Po vybudovaní parkovacích státí 2

z nich spolu s chodníkorn k mestskej polích odovzdá mestu Liptovský Mikuláš zámenou za pozernok pod 3

parkovacími státiami, ktoré zostanú vo vlastnictve spoloČnosti MASTO REAL, s.r.o..

Predmetný pozernok sa podia platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš nachádza v urbanistickorn

bloku „zrniešané úzernie s prevahou občianskej vybavenosti‘. Tunajší odbor dopravy a životného prostredia

svojírn vyjadrenirn zo dňa 04. 01. 2021 súhlasi s nájrnorn a uzatvorenirn budůcej zámennej zrnluvy tak, ako je

uvedené v schvaľovacej Časti tohto uznesenia.

Na základe uvedených skutoČností navrhujeme uzatvorenie budúcej zárneny podía 9a ods. 8 písm. e) zákona

Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnorn znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, uzatvorenie nájomnej

zrnluvy na časť pozemku vo vlastnictve mesta spůsobom podľa 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1 991 Zb.

o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretel‘a, pričom osobitný zreteľ je zdövodnený

v schvalovacej časti tohto návrhu.
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