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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 09. 09. 2021 číslo /2021

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

nakladanie s majetkovými právami mesta

návrh na odpredaj pozemku v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Kpt. Nálepku — LUKAS LM, spol. s r. o.,

Palučanská 115, 031 01 Liptovský Mikuláš

Mestské zastupiteľstvo

schvaluje

prebytočnost‘nehnutel‘ného majetku mesta Liptovský Mikuláš na zák/ado Čl. 4 pism, a) Zásad hospodárenia

a nakladania 5 majetkom mesta Liptovský Mikuláš a predajprebytoČného majetku mesta Liptovský Mikuláš

spósobom podľa 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom zneni ako prípad

hodný osobitného zreteľa, vk. ú. Liptovský Mikuláš, ato: novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 6581/24

ostatné plochy o výmere 210 m2 podľa geometrického plánu č. 47418613 — 12/2021, odčleneného

z pozemku parc. č. KN-C 6581/12, zapísaného v katastri nehnuteYnost[ na LV Č. 4401, nachádzajúceho sa

na ul. Kpt. Nálepku, v prospech spoloČnosti LUKAS LM, spol. Sr. o., so sidlom Palučanská 115, 031 01

Liptovský Mikuláš, IČO: 36434 281, za kúpnu cenu 6 930 eur (t. J. 33,- eur/rn2). Účelom prevodu je

zabezpeČenie prístupu zul. Kpt. Nálepku k nehnutel‘nostiam, ato k pozemkom parc. č. KN-C 1726/1 22,

KN-C 1726/121 a KN-C 1726/28s tým, že na pozemku parc. Č. KN-C 1726/122 plánuje žiadatel‘ vybudovať

parkovisko, po odstránení existujúceho starého oplotenia nachádzajúceho sa na spoloČnej vlastníckej

hranici a k stavbe: „OBJEKT TECHNICKEJ VYBAVENOSTI“ súp. Č. 1386 postavenej na pozemku parc. Č.
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KN-C 1726/28 vo vlastníctve nadobúdatel‘a (LV Č. 8410) a zároveň na predmetnom pozemku budú v Časti

vybudované parkovacie miesta.

V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemok parc. č. KN-C 6581/24

prechádzajú inžinierske siete, ato plynovod, plynová prípojka, verejný vodovod DN 100, podzemné VN

vedenie a zároveň je predmetný pozemok zaťažený vecným bremenom spoČívajúcim V práve uloženia

inžinierskych sjetí (plynovodu, plynovej prípojky a ich ochranných pásiem) a v práve vstupu na tento

pozemok za účelom prevádzkovania inžinierskych sjetí (plynovodu, plynovej pripojky a ich ochranných

pásiem) v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom Č. 36735299-24/2021 v prospech každodobého

vlastnika inžinierskych sjetí (plynovodu, plynovej pripojky) vybudovaných v rámci stavby:,, Rozširenie

plynovodu“ na základe zmluvy o zriadení vecného bremena Č. 141/2021/Práv. zo dňa 12. 03. 2021, ktorej

vklad bol povolený Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom pod V 1129/2021 dňa 14.

04. 2021

Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 6581/24 podľa znaleckého posudku č. 179/2021 Zo dňa

26. 08. 2021 vyhotoveného znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 6533,10 eur, zaokrúhlene

6500 eur, Čo je 31,11 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovníctve

k 31 08. 2021 predstavuje 3485,37 eur (t. j. 16,597 eur/rn2). Pozemok, ktorý je prednietom prevodu sa

podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne

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

Ide o prevod majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretela, na schválenie ktorého je potrebný

súhlas 3/5 všetkých poslancov, priČom zámer tohto prevodu podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta

a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zretel‘a:

pozemok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pri pozemkoch parc. Č. KN-C 1728/2, KN-C

1726/122, KN-C 1726/121, KN-C 1726/28 a stavbe: „OBJEKTTECHNICKEJ VYBAVENOSTľsúp. Č. 1386

postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1726/28 vo výluČnom vlastníctve žiadatefa (LV Č. 8410); žiadateľ

prevodom nadobudne pozemok, ktorý plánuje využit ako vstup do svojej prevádzky z ul. Kpt. Nálepku,

zároveň ako prijazdovú cestu ku plánovanému parkovisku, ktoré bude umiestnené na pozemku parc. č.

KN-C 1726/122; vzhl‘adom na svoju polohu a úzky tvar má pozemok obmedzené samostatné využitie;

z hLadiska situovania sa nachádza v blízkosti komunikácie, atak je pre mesto nepotrebný; ide o prevod

vlastníctva, ktorýje účelný len pro konkrétneho záujemcu.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2021
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Důvodová správa

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom nehnutel‘nosti nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovský Mikuláš na ul.

Kpt. Nálepku, ato novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 6581/24 ostatné plochy o výmere 210 m2 podľa

geometrického plánu č. 47418613 — 12/2021, odčleneného z pozemku parc. č. KN-C 6581/12, zapísaného

v katastri nehnuteľnostĺ v registri „C“ na liste vlastníctva Č. 4401 v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele

1/1.

SpoloČnosť LUKAS LM, spol. sr. o., so sídloni Palučanská 115, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36434281 ako

výlučný vlastník nehnuteľností, ato: pozemkov parc. Č. KN-C 1726/122, KN-C 1726/121, KN-C 1726/28, KN-C

1728/2 a stavby: „OBJEKT TECHNICKEJ VYBAVENOSTI« súp. Č. 1386 postavenej na pozemku parc. Č. KN-C

1726/28 (LV Č. 8410) požiadala mesto o odkúpenie pozemku parc. Č. KN-C 6581/24 za úČelom zabezpeČenia

pristupu zul. Kpt. Nálepku k nehnuteľnostiam, atok pozemkom parc. Č. KN-C 1726/122, KN-C 1726/121 a KN-

C 1726/28 stým, že na pozemku parc. Č. KN-C 1726/1 22 plánuje žiadateľ vybudovať parkovisko, po odstránení

existujúceho starého oplotenia nachádzajúceho sa na spoloČnej vlastníckej hranici a k stavbe. „OBJEKT

TECHNICKEJ VYBAVENOSTI“ súp. Č. 1386 postavenej na pozemku parc. Č. KN-C 1726/28 vo vlastníctve

nadobúdateľa (LV Č. 8410). Zároveň na predmetnom pozemku budú v časti vybudované parkovacie miesta

a dójde k rozšireniu areálu pred prevádzkou a sceleniu nehnuteľností vo vlastníctve žiadatel‘a (LV Č. 8410).

Vzhľadorn na existenciu podzemných inžinierskych sletí — plynovod, vorejný vodovod ON 100, tvar pozemku,

druh možne/ zástavby vzhradom na spčsob využitia pozemku a polohu voči miestne/ komunikácY, znalec pri

určení všeobecne/ hodnoty uplatnIl zrážku.

Podía vyjadrenia Referátu hlavného architekta mesta zo dňa 08. 07. 2021 ide o stavebný pozemok, parkoviská

je možné vybudovať pomedzi zeleň. Keďže žiadatel súhlasĺ so zachovaním stromov, odporúča predmetný

pozemok odpredať. Odbor dopravy a životného prostredia podIa vyjadrenia zo dňa 12. 07. 2021 odporúča

predmetný odpredaj, za podmienky zachovania rastúcich drevin.

Provod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta navrhujeme vykonať podľa 5 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

zdövodnený v schval‘ovacej časti tohto návrhu.
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© Orad geodézie, kartograťie a katastry Slovenskej republiky

«1‘. LJPTQVSKď MIJWLAI
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© Úrad geodézie, kartografíe a katastra Slovenskej republiky
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PRÍLOHA Č.
V‘KAZ VÝMER

Doterajš( stav Zmeny Nový stav
Číslo

— Druh
Výmero Vlastník,PK porcely Výmero Druh

De poreíe
2

parcely
od Člslo pozemku

(ná opróv. osobo)ky____
pozemku parcely

LV PK KN ho ni2 Člslo Číslo ho m2 kód odreso, (sídlo)

tav 6v íy je tot žný s re ;istroi 9 C KN
4407 6587/72 477 ostpL 658 7/72 207 ost,pl, Ooterajšl

29

6587/24 270 ost.pl. LUKAS LM s.r.o.

29 Palúčonskd 775

0310? LípLMJkuIóš

Spolu: 477 417

Legendo: kód spósobu využívonio 29 Pozemok, no ktorom je okrasná záhrado, uličná O sidliskovó zeleň, park o k,á funkčná zeleň o lesný pozemok
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