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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

L konštatuje, že

1. komisia úzernného rozvoja a výstavby MsZ dňa 01.06.2021 prerokovala z hIadiska

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

tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváliť.

II. schvaluje

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

a nakiadania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš vplatnom znení a predaj prebytoČného majetku mesta

Liptovský Mikuláš spósobom podia 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom

znení ako prípad hodný osobitného zretera, v k. ú. OkoliČné — pozernok parc. č. KN-C 486/2 záhrady

ovýmere 178 rn2, podia geometrického plánu č. 44026595-57/2021, nachádzajúceho sana ul. Riečna,

v prospech Igora Hrnčiara a manželky Magdalény Hrnčiarovej do BSM, obaja trvale bytom: Riečna

338/26, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné, za kúpnu cenu 8 010,- eur (t. J. 45 eur/rn2). Účelom prevodu
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je majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vztahov k pozemku parc. č. KN-C 486/2, ktorý svojím

oplotenim tvori kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 485, KN-C 486/1 a stavbou.,, Rodinný dom‘

súp. Č. 338 postavenou na pozemku parc. Č. KN-C 485 (LV Č. 547) v bezpodielovom spoluvlastníctve

nadobúdatel‘ov.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovníctve k 3005.2021 predstavuje 8,90

eur, čo je 0,050 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa 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.

de o prevod majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný

súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený zámer prevodu podlieha zverejneniu na úradnej tabuli

mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zretel‘a:

ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 486/2, ktorý svojim

oplotením tvorí kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 485, KN-C 486/1 a stavbou:,, Rodinný dom“

súp. Č. 338, postavenou na pozemku parcela č. KN-C 485, v bezpodielovom spoluvlastnĺctve žiadatel‘ov,

už viac ako 11 rokov. Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu. Ide

o prevod vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu, nakoľko pozemok je t. Č. oplotený

k rodinnému domu.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2021
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Dóvodová správa

Igor Hrnčiar s manželkou Magdalénou Hrnčiarovou obaja trvale bytom: Riečna 338/26, 031 04 Liptovský Mikuláš

— Okoličné sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k. ú. Okoličné, na ul. Riečna,

a to pozemkov parc. č. KN-C 485; KN-C 486/1 a stavby: ‚Rodinný dom súp. č. 338 postavenej na pozemku parc.

č. KN-C 485, zapisaných v katastri nehnuteľnostĺ na LV č. 547.

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom susednej nehnuteľnosti, a to pozemku parc. č. KN-C 486/2

záhrady o výmare 178 rn2, podIa geometrického plánu č. 44026595-57/2021 ‚ vytvoreného z pozemku parc. č.

KN-E 2791/511, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 2041. Predmetný pozemok jev súčasnosti oplotený

spolu s pozemkami parc. č. KN-C 485; KN-C 486/1 a stavbou:. Rodinný dom“ súp. č. 338 vo vlastnictve

nadobúdateľov, a tak tvoria jeden celok, približne 11 rokov.

Účelom prevodu je teda majetkovoprávne usporiadanie vlastnĺckych vzt‘ahov k pozemku parc. č. KN-C 486/2,

čm sa zabezpečĺ súlad skutkového a právneho stavu.

PodIa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš ideo stavebný pozemok v urbanistickom bloku „obytné

územie s prevahou rodinných domov‘. Referát hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš podIa vyjadrenia zo

dňa 05.08.2020 nemá námietky k odpredaju pozemku. Kornisia ůzemného rozvoja a výstavby mestského

zastupitelstva v Liptovskorn Mikuláši dňa 01.06.2021 posúdila žiadosť a odporučila pozemok odpredať.

Prevod vlastnĺctva nehnuteľného majetku mesta navrhujeme vykonať podľa 5 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

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

zdövodnený v schvaľovacej časti tohto návrhu.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Parcela registra C, 697
Žilinský>Liptovský Mikuláš> Liptovský Mikuláš> kú. Okoličné

PRÍLOHA č. 2..

(1/21Vytlačené z aphkácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužitelné na právne úkony.
Dáturn: 18.5.2021



PRÍLOHA Č.

Georneltký o:á ;e pocIadom na právne úkony. veď údae dolerajšieho s:avu .kazj fýme s zhodré S dam plalných výoisov z kalasla ne.ulerosli

Znský «otovský Mikuláš L,ot9vský Mikuláš
VyholoW Kraj I Okres Obec

GEODET— KA, s.ro. Katastr Čisto Mapový
ůzemie (• Oko/,čné ) plánu 44026595-57/2021 listě. f5ř43

Gazdo vská 972122 OJtO4LiotovskýfWikuláš
e-mak geodetka()geode/ka.sk

iČ0 44026595 G EO rvi ETR I C KÝ PLÁN na určeni v/astn/ckychprávkpozernkuparc. Č 486/2

Ůradr.e ojedVyhc:ovil A!o:izačne cveril
Meno:

Dňa: I Yeno Ing. Jozef G/ut Dňa: I Meio: Ing Jozef G/ut Ya. I Číslo:
06.052021 06052021 I

Nové hranice bali v prirode označená Náležitaslam} a presnasfou zodpoved predpisom liradne overené podía 9 zákona NR SR č.215/1995
p/obrn Z.z, o geodézii a kartografii

Záznam podrobného merania <meračský náčrt) č.

1614

Súradnice bodov označených čistami a oslalné me

račské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumenlácii Pečiatka a podpis Pečialka podpis

tě. 6.50- 1997



PRÍLOHA Č. 2
Výkaž výmar ku geometrickému p/douč 44025595-57/202 Ť Strana 1/I

VÝKAZ VÝMER

Doterajši stav — Zmeny Nový stav
Cislo

D
Výmera Druh k od

Číslo Výmera Druh Vlastník

vlast.
r‘

e parcele m2 parcely m2 pozemku (má oprá osoba)
— — pozemku parcely — —

LV KN - E KN ha m2 číslo číslo ha m2 kód adresa (sídlo)

STAV PRÁVNY

2041 279 1/5! 2076 os/a/pí ‚ 486‘2 178 (279 1/5!! 1898 os/atp/J do/erajší

1) 279 liS/l 178 486/2 178 záhrada Hrnčiar /gor
4 rod Hmnč,ár

Oko//čně č 338,
Lo/o vský Miku/ád
a spoluvlas/n/čka

Spali 2076 /78 178 2076

$IAVPODĽA REGISTRA C KN

486‘2 178 záhrada 486/2 178 záhrada nkú vs/a ve prévnom
4

SPD/L 178 178

Leoenda: kód spósobu vyvž/vania oozemkov:

4- Pozemokprevažne vzastavanom územ/obce a/abo vzáhradkárskej
osade, na k/opon, Sa pes/oje ze/en/na, o vot/e, okrasná n,‘ka a vysoká ze/eň a
/népofnahospoo‘árskep/odkiy

ti. 676-1997



PRÍLOHA Č.
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