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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

F

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

komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 03.03.2021 a dňa 12.05.2021 prerokovala z hl‘adiska

územnoplánovacieho návrh odpredať pozemok vo vlastníctve mesta tak, ako je uvedené v časti II. tohto

uznesenia a odporúča ho MsZ schválíť.

II. schvaluje

prebytočnost‘ nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad

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

majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom podIa 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku

obcí vplatnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. Liptovský Mikuláš— pozernok parc. č.

KN-C 1845/1 záhrady o výmere 890 rn2, zapĺsaný na LV Č. 4401 v katastri nehnuteľností, nachádzajúci sa

na ul. 1. mája, v prospech: 1. Ing. Michal Patz, trvalo bytom Andreja Sládkoviča 112617,01301 Teplička

nad Váhom — do podielového spoluvlastníctva vo velkosti 1/2-ica a 2. Juraj Ratz, trvale bytom Aleyho

1840/1, 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbica - Nábrežie —do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti 1/2-

ica, za kúpnu cenu 43 600 eur (t. J. 48,94 eur/rn2). Účelom prevodu je zachovania doterajšieho spósobu

využívanía pozemku parc. Č. KN-C 1845/1 ako záhrady kupujúcimi. V kúpnej zmluve bude uvedené, že
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kupujúci sú si vedomí, že cez pozemok parc. č. KN-C 1845/l prechádzajú inžinierske siete, ato vzdušné

vedenie NN a podperné body, podzemné NN vedenie a skrine $ ch ochrannými pásmami, vo vlastníctve

Stredoslovenskej distribučnej, as., so sĺdlom Ph Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina, IČO: 36442 151.

Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 1845/1 podia znaleckého posudku č. 37/2020 zo dňa

28.09.2020 vyhotoveného znalcom Ing. Alenou Vinčurovou je stanovená na 43 556,60 eur, zaokrúhlene

43 600 eur, tj. 48,94 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve

k 31.05.2021 predstavuje 14 774 eur, čo je 16,600 eur/m2. Pozemok, ktorý je predrnetoni prevodu sa

podFa platných Zásad hospodárenia a nakladania $ majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v záne

lil., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku jev danej zóne stanovená na 18 eur/m2 -33 eur/rn2.

ide o prevod majetku mesta z dĎvodu hodného osobitného zrete[a, na schváIenie ktorého je potrebný

súhlas 3/5 všetkých poslancov. pričom uvedený zámer prevodu podheha zverejneniu na úradnej tabuli

mesta a internetovej stránke mesta.

Dávod hodný osobitného zreteí‘a:

- ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastnickych vzťahov k pozemku z minulosti, kde právni

predchodcovia kupujúcich tento pozemok užĺvali od roku 1960;

pozemok je od roku 1960 nepretržite užívaný rodinou Patzovcou, nakoiko sa nachádza pri ich

rodinnom dome súp. Č. 162 postavenom na parcele 1847 v podielovom spoluvlastníctve

nadobúdateľov (LV Č. 584), ktorí ho využů zlúČenirn So svojim vlastníctvom;

v roku 1965 bývalý Čsl. štát vykupoval a vyvlastňoval pozemky v tejto lokalite za účelom výstavby

rodinných domov kde rodina Patzová vlastnila svoje nehnutelnosti a Čsl. štát s týmto

predmetným pozemkom d‘alej nenakladai a preto sa o tento pozemok dlhodobo starali

a udržiavali původní predchodcovia žiadatei‘ov;

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2021
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Dóvodová správa

Ing. Michal Patz, trvale bytom: Andreja Sládkoviča 1126/7,01301 Teplička nad Váhom a pán Juraj Patz, trvale

bytom: Alexyho 1840/1, 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbica - Nábrežie, sú podielovýnii spoluvlastnĺkmi

nehnutel‘ností, nachádzajúcich sa vk. ú. Liptovský Mikuláš, na ul. 1. mája, ato pozemku parc. č. KN-C 1847

a stavby. „Rodinný dom‘ súp. Č. 162 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1847, zapísaných v katastri

nehnuteľností na LV Č. 584.

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom susedného pozemku parc. č. KN-C 1845/1 záhrady o výmere

890 m2, zapisaného v registri »C“ na LV Č. 4401 v katastri nehnuteľnostĺ, v prospech mesta, v podiele 1/1.

Mesto Liptovský Mikuláš malo pövodne zámer odpredať pozemok parc.č. KN-C 1845/1 spčsobom obchodnou

verejnou súťažou. Z dčvodu, že de o pozeniok, ktorý dlhodobo užíva rodina Patzová ako aj ich právni

predchodcovia, odbor právny zaslal písomnú ponuku rodine Patzovcov na odkúpenie predmetného pozemku,

za cenu urČenú podIa znaleckého posudku (takóto riešenie bob odporučené komisiou územného rozvoja

a výstavby mestského zastupitcľstva vLiptovskom Mikuláši dňa 03.03.2021). Nadobúdatelia na základe

uvedeného požiadali mesto Liptovský Mikuláš o odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 1845/1, za úČelom

zachovania doterajšieho spósobu využĺvania pozemku ako záhrady a zveladenie jeho dlhoročnej historickej

integrity v danej lokalite. Z dbvodu existencie inžinierskych sietí na pozemku znalec v znaleckom posudku

ponížil hodnotu predmetného pozemku zrážkou.

Podťa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš ide o stavebný pozemok v urbanistickom bloku

„obytné územie s prevahou rodinných domov‘. Útvar hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš podľa

vyjadrenia zo dňa 06.10.2020 nemá námietky k odpredaju pozemku.

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako pripad hodný osobitného zretel‘a, priČom osobitný zretel‘ je

zdĎvodnený v schvaľovacej časti tohto návrhu.
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