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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. mestské zastupitelstvo Liptovský Mikuláš dňa 13.09.2018 uznesenĺm Č. 68/2018 v Časti II pod bodom 6

schválilo uzatvorenie Nájomnej zrnluvy Č. 1093/2018/Práv. zo dňa 28.09.2018 na pozemok parcČ. KN-C

358/47 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2913 rn2 vk. ú. Liptovský Mikuláš, nachádzajůci sa

v areáli bývalých Považských kasární, v prospech nájomcu spoloČnosti AŠG, s.r.o., so sĺdloni ul.

Komenského 3939, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36414450; na dobu urČitú 10 rokov, za nájorriné vo

výške I 456,50 eur/ročne (tj. 0,50 eur/m2/rok). ÚČelom nájmu je využitie spevnenej plochy pre potreby

autocviČiska a dopravnej výchovy.

II. schvaluje

V zmysle Článku 9, bodu 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš

odpustenie 50 % ceny prenájmu pozemku parc. Č. KN-C 358/47 zastavané plochy a nádvoria o výmere
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2913 ni2 vo výške 728,25 EUR, z důvodu mimoradnej sítuácia spůsobenej pandérniou koronavírusu -

COVID-19.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uzneseriis: 2021
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Důvodová správa

Na mesto Liptovský Mikuláš sa obrátil nájomca pozemku parc.č. KN-C 358/47 zastavané plochy a nádvoria

o výmere 2913 m2 v kú. Liptovský Mikuláš, spoločnosť AŠG, S.í.O., so sídlom ul. Komenského 3939, 031 01

Liptovský Mikuláš, IČO: 36414450, so žiadosťou o odpustenie 50 % ceny nájmu pozostávajúceho z alikvotnej

časti nájomného (póvodná cena nájmu je vo výške I 456,50 eurJročne) žiadatel‘om počas doby vyhlásenia

mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom — COVID 19, kedy boli na základe Opatrenia Úradu verejného

zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrozeni verejného zdravia zatvorené prevádzky.

V zmysle Článku 9, bod 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš citujeme:

„Mestské zastupitelstvo musí schválit‘ nakledanie S pohľedávkou mesta alebo orgenizácie v hodnote 13 300 €

a viac okrem vzá/omnóho zepočítania pohl‘adávok. Do te/to sumy o nakladení s pohledávkou rozhoduje

primátor na návrh správcu pohľadávky: ak ide o pohledávku organizácie do sumy 1000 € o nakladení

s pohledávkou rozhoduje riaditeľorganizácie. Ak ideo iný dóvod hodný osobitného zretefa, ktorý níe je uvedený

v odseku 2 musí schválit‘ nakladanie s pohledávkou mestské zastupitelstvo bez ohfedu ne lej výšku“ ( v odseku

2 nieje pandémia koronavirusu COVID-19 uvedená).

Na základe uvedeného predkladáme mestskému zastupiteľstvu predmetný návrh tak, ako je zdčvodnený

v schval‘ovacej časti tohto návrhu.
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