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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

F

NÁVRH NÁ UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 09. 09. 2021 číslo 12021

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

nakladanie s majetkovými právami mesta

- návrh na odpredaj pozemkov v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Kollárova
—

p. Matej Kováč s manž.,

Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 156711, 031 01 Liptovský Mikuláš-vrbica-Nábrežie

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

1. komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 12. 05. 2021 prerokovala z hľadiska územnoplánovacieho

návrh odpredať pozemky vo vlastnĺctve mesta tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia a odporúča

ho MsZ schváliť.

II. schvaľuje

1. prebytočnosťnehnutefného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad hospodárenia

a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš a predaj prebytoČného nehnuterného majetku mesta

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

znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. Liptovský Mikuláš, a to: pozemku parc. č. KN-C 2270/3

záhrady o výmere 173 rn2, zapísaného v katastri nehnuteľnostĺ na LV Č. 4401 a novovytvoreného pozemku

parc. č. KN-C 2269/4 zastavené plochy a náclvoria o výrnere 92 m2 podľa geometrického plánu č.
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44026595—80/2021, odčleneného z pozemku parc. č. KN-C 2269/3 zastavané plochy a nádvoria O výmere

436 m2, zapísaného V katastri nehnuteľnostĺ na LV Č. 4401, nachádzajúcich sana ul. Kollárovej, ĺpozemky

spolu o výmare 265 m2,‘, v prospech Mateja Kováča a manželky Kataríny Kováčovej do BSM, obaja

trvale bytom Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1567/1, 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbica - Nábrežie, za kúpnu

cenu 17 834,50 eur, (t. J. 67,30 eur/m2). Účelom prevodu je odstránenie skládky odpadov, ktorá sa

nachádza na pozemkoch, ktoré sú predmetom odpredaja, a ktoré sú v dezolátnom stave, čím sa zvýši

komfort bý‘ania v danej lokalite a scelenie nehnutel‘ného majetku vo vlastníctve nadobúdateľov, a to

pozemkov parc. č. KN-C 2272, KN-C 2276 a stavby: „Rodinný dom“ súpisné číslo 266 na pozemku parc.

Č. KN-C 2272.

Všeobecná hodnota pozemkov parc. č. KN-C 2270/3 a KN-C 2269/4 podIa znaleckého posudku č. 40/2021

zo dňa 20. 08. 2021 vyhotoveného znalcom Ing. Alenou Vinčurovou je stanovená na 17834,50 eur,

zaokrúhlene 17800 eur, Čoje 67,30 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného

v účtovnictve k 31. 08. 2021 predstavuje 4398,205 eur, čo je 16,597 eur/m2. Pozemky, ktoré sú

predmetom prevodu sa podIa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš

nachádzajú v zóne II., pričom minimálna kúpna cena za I m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33

eur/m2 — 66 eur/m2.

Ide o prevod majetku mesta z dĎvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný

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

a internetovej stránke mesta.

Dávod hodný osobitného zretel‘a:

na pozemkoch, ktoré sú predmetom odpredaja sa nachádza skládka odpadov v dezolátnom stave,

pozemky sú zanedbané, kriky prerastajú zo zrúcaniny starého humna, čo z hľadiska životného prostredia

a bezpečnosti nie je žiadúce; odpredajom predmetných pozemkov, ktoré by žiadatelia na vlastné náklady

vyčistili, prispeli by tým k zvel‘adeniu životného prostredia a zvýšenia komfortu bania v danej lokalite;

pozemky, ktoré sú predmetom odpredaja sa nachádzajú pri pozemkoch parc. Č. KN-C 2272, KN-C 2276

a stavbe: „Rodinný dom“ súpisné číslo 266 na pozemku parc. Č. KN-C 2272 vo výlučnom vlastníctve

žiadateľov (LV Č. 2934); žiadatelia prevodom nadobudnú pozemky, ktoré plánujú využiť ako oddychovú

zónu, čím zvel‘adia životné prostredie aj pre okolitých obateľov mesta; pozemky majú pre svoje

umiestnenie obmedzené samostatné využitie, keďže majú obmedzený pristup — ich napojenie z verejne

prístupnej komunikácie nie je možné; pre mesto sú nepotrebné; ide o prevod vlastníctva, ktorý je účelný

len pre konkrétneho záujemcu. Nakol‘ko prevádzané pozemky sa nachádzajú aj pri pozemkoch parc. Č.

KN-C 2267/3, KN-C 2267/5, KN-C 2267/6, KN-C 2267/7 vo vlastníctve fyzických osób, ti písomne vyjadrili

svoj nezáujem o ich odkúpenie.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2021
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Důvodová správa

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastnĺkom nehnutel‘nosti, ato pozemku parc. č. KN-C 2270/3 záhrady

o výmere 173 rn2, zapísaného v katastri nehnutel‘ností V registri „C na liste vlastníctva č. 4401 V prospech mesta

Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1 a novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 226914 zastavané plochy a nádvoria

o výmere 92 m2 podIa geometrického plánu č. 44026595 — 8012021, odčleneného z pozemku parc. č. KN-C

2269/3 zastavané plochy a nádvoria O výmere 436 m2, zapísaného v katastri nehnutel‘ností V registri „C na liste

vlastníctva č. 4401 v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1.

Pán Matej Kováč a manželka pani Katarĺna Kováčová, obaja trvale bytom Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1567/1 ‚

031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbica — Nábrežie ako bezpodieloví spoluvlastníci manželov nehnuteľnostĺ

nachádzajúcich sa v k. ú. Liptovský Mikuláš, na ul. Kollárovej, ato pozemku parc. č. KN-C 2272, KN-C 2276 a

stavby: ‚Rodinný dom« súp. č. 266 na pozemku parc. č. KN-C 2272, zapísaných v katastri nehnutel‘ností na liste

vlastníctva č. 2934, požiadali mesto o odkúpenie pozemkov parc. č. KN-C 2270/3 a pozemku parc. č. KN-C

2269/4 podľa geometrického plánu č. 44026595— 80/2021, za účelom odstránenia skládky odpadov, ktorá sa

nachádza na pozemkoch, ktoré sú predmetom odpredaja, a ktoré sú v dezolátnom stave a scelenia nehnuteľného

majetku vo viastníctve nadobúdatel‘ov, a to pozemkov parc. č. KN-C 2272, KN-C 2276 a stavby: „Rodinný dom“

súpisné číslo 266, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 2272.

PodIa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš sa predmetné pozemky nachádzajú v urbanistickom

bloku ‚v zmiešanom území mestského centra (4NP, 0,5=MAX IZP), maximálna výška zástavby je 4 nadzemné

podlažia a max. zastavanosť pozemkov v danom bloku je 50%. Útvar hlavného architekta mesta Liptovský

Mikuláš podľa vyjadrenia zo dňa 25. 11. 2020 nemá námietky k odpredaju predmetných pozemkov. Komisia

územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 12. 05. 2021 posúdila

predmetnú žiadosť a odporučila pozemky odpredať tak, ako je to uvedené v schvaľovacej časti tohto návrhu.

Ob/dva pozemky tvor/a záhradu, resp. dvor prislúcha/úc/ k jestvujúcim objektom. Napo/enie pozemkov nie je

možné z verelne prístupne/ komunikácie a n/e je možné ich priame napojen/e na inž/n/erske slete. Z uvedených

dóvodov, ale aj z male! výmery znalec pri určení všeobecnej hodnoty uplatnIl zrážku.

Z hľadiska situovania prevádzaných pozemkov, sú pre mesto nevyužitelné. Nakol‘ko pozemky vo vlastníctve

mesta sa nachádzajú v jednej linii s nehnuteľnosťami, ato pozemkov parc. č. KN-C 2267/3, KN-C 2267/5, KN-C

2267/6, KN-C 2267/7 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Jána Smitku a Tatiany Smitkovej, ti písomne

vyjadrili svoj nezáujem O ich odkúpenie čestným prehlásením zo dňa 23. 08. 2021.

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

138/1 991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ je

zdčvodnený v schvaľovacej časti tohto návrhu.
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PRÍLOIHIA Č. 3a)

[popIMncrié podľa z5<cna NR SR Č. i4/95 zil
O pzéwnjuIi poplatkoch‘

Geometrický plán je podkladom na pťávne úkony. kaď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné S údajmi platných výpisov Z katastra nehnuternosu

‘Jyholoviteí Kraj I okres Obec
Zilk ský I «otovskýA*ku/íš Lvto vský Mikuláš

GEODET- M s.ro. Katastr. I Číslo Mapový

územie «otovskýlvfiku/áš pIónu 44026595-60/202/ 26ĺ24

Gzdovská 972/22, 031041 to/o vský kf/kuliš
e-mat geode/kťgeoďeÍkask

iČú: 44026595 G EOM ETR I CKÝ PLÁN oddeleni pozemku parc č 2269‘4

Vyli

Mano:
25 06.202/

Nové hranice boli v pnirode označené

neko/is/ab,l,oyané

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) Č.

3733

Sůradrce bcdav označených Čisiam a ostatně ne

račské Ůdaje sú ucžervovšeobecndokurenánii

tč 5D- 997
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Výkaz výmerkugeometrkiéirniplinu 44026595-80/202/
PRÍLOHAČ. tbc)

VÝKAZ VÝMER

Doterajší stav Zmeny Nový stav

Číslo
D

k od Druh Vlastník
• PK Výmera Druh Číslo Výmera

parcely
vlŮ2k

pozemku e parcele m2 parcely m2 pozemku (má opráv. osoba)
parcely — —

LV PK KN ha m2 I číslo číslo ha m2 kód adresa (sídlo)

STA V PRÁI5NY JE TOTdŽNÝ S REG/STROM C KN

2289‘J 436 zas/avpí 22693 344 zas/avpí dotera,IW

18

QČJ 2269‘4 — 92 zas/avpí Mesto
18 «o/ovský M,ku/á

Štúrova /98974/,

-

-. «ořovskýM/kutáš

436 436

Legenda: kód spósobu využivan/a pozemkov:

18- Pozemok, na k/oromje dvor

t.č 676-1g97
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