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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 16. 07. 2021 číslo /2021

K bodu: Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredat‘ nehnutel‘ný majetok („Župný dom“)

v k. ú. Liptovský Mikuláš, v prospech Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva

vnútra Slovenskej republiky

Mestské zastupiteľstvo

schvaluje

zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredat‘ nehnutelhý ma]etok vo vlastnictve mesta Liptovský Mikuláš

v k. ú. Liptovský Mikuláš, v prospech Slovensko] republiky, v zastúpení Ministerstva vnútra Slovensko]

republiky, nachádzajúci sa na Námesti osloboditelbv, a to:

- stavbu: „VEREJNÁ SPRÁVA súpisné číslo 61 (tzv. „Župný dom“), postavenú na pozemku parc. č.

KN-C 2/1 (LV Č. 4401)

- stavbu: „plynová kotolňa“ umiestnenú na pozemku parc. č. KN-C 2/1 ‚

- stavbu: „spevnená plocha“ (átrium),

- pozemok parc. č. KN-C 2/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1768 m2 (LV Č. 4401).

Účelom prevodu bude:

- zriadenie klientského centra Okresného úradu Liptovský Mikuláš v meste Liptovský Mikuláš, v ktorom

budú zastúpeně jednotlivé agendy Okresného úradu Liptovský Mikuláš, L J. centrálne vybavovanie

úradných záležitostí, vytvorenie kontaktného miesta pre styk občana s úradmi, v ktorom by občan

vybavil všetky potrebné úradné záležitosti, zabezpečilo by sa poskytovanie služieb štátu občanom

v nových a moderných priestoroch;

2



- sídlo všetkých odborov Okresného úradu Liptovský Mikuláš, ktoré sú v súčasnosti umiestnené na

štyroch pracoviskách (Námestie osloboditeľov 1 — organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej

správy, odbor krízového riadenia, odbor živnostenského podnikania, odbor cestnej dopravy

a pozemných koniunikácii; ul. Vrbická 1993— odbor starostlivosti o životné prostredie; ul. Kollárova

2— pozemný a lesný odbor; ul. Kollárova 3 — katastrálny odbor), bude v jednej budove.

V prípade predaja stavby: Župného domu, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, dójde kjej následnej

rekonštrukcii a modernizácii, čím sa zveľadí aj prostredie mestského centra Liptovský Mikuláš.

Kúpna cena predmetných nehnutelností bude stanovená znaleckým posudkoni.

Schválen/e tohto zámeru nenahrádza schválen/e pre vodu nehnutelhého majetku v mest.skom

zastup/teistve, je len podkladom íeho realizácie.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2021
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Dóvodová správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky požiadalo mesto Liptovský Mikuláš O odkúpenie budovy Župného

domu“, nachádzajúceho sa na Námestí osloboditeľov, zapísaného na liste vlastníctva Č. 4401 ako stavba:

„VEREJNÁ SPRÁVA súpisné Čislo 61, postavená na pozemku parc. č.KN-C 211, vrátane stavby ‚plynová

kotolňa“, „spevnená plocha“ (átrium) a pozemku parc. č. KN-C 2/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere

1768 m2 (LV Č. 4401), pre potrebu zriadenia „Klientského centra Okresného úradu Liptovský Mikuláš“.

V rámci operaČného programu Európskej komisie „Efektivna verejná správa“, ktorý bol schválený na podporu

aktivít, ktoré skvalitnia verejnú správu, bob vyčlenených cca 40 mil. eur, ktoré sú určené na vybudovanie

»Klientských centier Okresných úradov“ na území Slovenskej republiky.

Na základe uvedených skutočnosti bude účelom prevodu predmetných nehnuteľností vybudovanie klientského

centra Okresného úradu Liptovský Mikuláš v meste Liptovský Mikuláš, v ktorom budú zastúpené všetky agendy

Okresného úradu Liptovský Mikuláš, t. J. občan by pri návšteve klientského centra vybavil všetky potrebné úradné

záležitosti, zároveň sa zabezpečí stav, že všetky odbory Okresného úradu Liptovský Mikuláš, ktoré sú

v súčasnosti umiestnené na štyroch pracoviskách (Námestie osloboditeľov 1 — organizačný odbor, odbor

všeobecneJ vnútornej správy, odbor krízového riadenia, odbor živnostenského podnikania, odbor cestnej dopravy

a pozemných kornunikácii: ul. Vrbická 1993— odbor starostlivosti o životné prostredie; ul. Kollárova 2— pozemný

a lesný odbor; ul. Kollárova 3 — katastrálny odbor), budú sídliť v jednej budove.

Budova „Župného domu“ bola postavená v roku 1793. v roku 1907 bola dobudovaná do dnešnej podoby a v roku

1963 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Historicky predmetná budova slúžila ako regionálne

administrativne centrum verejnej správy. V pripade predaja budovy dČjde k jej následnej rekonštrukcfl

a modernizácii, čo prispeje k obnoveniu a zachovaniu národneJ kultúrneJ pamiatky pre budúce generácie a

zároveň sa zve[adi aj prostredie mestského centra Liptovský Mikuláš.

V prípade prevodu vyššie uvedených nehnutel‘ností sa kúpna cena stanoví podľa znaleckého posudku. Mesto

Liptovský Mikuláš má k dispozícü znalecký posudok Č. 33/2017 zo dňa 28. 04. 2017 vyhotovený znalcom Ing.

Miroslavom Neumannom, podľa ktorého je všeobecná hodnota stavby: ..‚VEREJNÁ SPRÁVA‘ súpisné Číslo 61,

postavená na pozemku parc. Č. KN-C 2/1 stanovená na 1 402 188,93 eur; stavby: „plynová kotolňa‘ umiestnenej

na pozemku parc. č. KN-C 2/1 na 34 940,26 eur; stavby: spevnená plocha (átrium) na 4 307,45 eur; pozemku

parc. č. KN-C 2/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1768 m2 na 138 204,56 eur; zaokrúhlene predmetné

nehnuteľnosti spolu 1 580 000 eur. Vzhl‘adom k tomu, že od vyhotovenia znaleckého posudku uplynuli viac ako

4 roky, bude potrebné zabezpečiť vyhotovenie nového znaleckého posudku.

Po schváleni tohto zámeru, mesto Liptovský Mikuláš bude pri predaji nehnutelností postupovat‘ podIa 9a ods.

8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretel‘a, na

schválenie ktorého bude potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený zámer bude podliehať

zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.
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