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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA 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. Partizánov— p. Marta Rúčková, Senická

62614, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny

Mestské zastupiteľstvo

schvaluje

prebytočnosťnehnutel‘ného 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 spésobom podfa 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138ĺ1991 Zb. o majetku obcí v platnom

znení ako prípad hodný osobitného zretel‘a, v k. ú. Liptovský Mikuláš — pozemkov parc. č. KN-C 2580/3

zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2 a parc. č. KN-C 258112 záhrady o výmere 118 m2 ‚‘pozemky

spolu o výmere 232 m21‘, zapísané v katastri nehnuteľností na LV Č. 7123, nachádzajúcich sa na ul.

Partizánov, v prospech Marta Rúčková, trvale bytom ul. Senická 626/4, 031 04 Liptovský Mikuláš

Podbreziny, za kúpnu cenu 7 656 eur, (t. j. 33,- eur/rn2). ÚČelom prevodu je majetkovoprávne

usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom parc .Č. KN-C 2580/3 a parc. č. KN-C 2581/2, ktoré svojim

oplotením tvoria kompletný celok s pozemkami parc. Č. KN-C 2580/1, KN-C 2580/2, KN-C 2581/1

a stavbou: „ Rodinný dom“ súp. Č. 946 postavenou na pozemku parc. č. KN-C 2580/1, v podielovom

spoluvlastníctve nadobúdatelky (LV Č. 3493).

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovnictve k 31.08.2021 predstavuje

3850,50 eur, čoje 16,597 eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa podľa Zásad hospodárenia
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a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zéne I., pričom minimálna kúpna cena za

1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 66 eur/m2 — 100 eur/m2.

ide o prevod majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteľa, na schváienie ktorého je potrebný

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

a internetovej stránke mesta.

Důvod hodný osobitného zretel‘a:

- ide o majetkovoprávne usporiadanie viastníckych vzťahov k pozemkom parc. č. KN-C 2580/3 a parc.č.

KN-C 2581/2, nakoľko žiadateľka a jej právni predchodcovia uvedené pozemky užívajú viac ako 50 rokov,

a taktiež tieto pozemky tvoria už viac ako 50 rokov svojím opiotením kompietný celok $ pozemkami parc.

Č. KN-C 2580/1, KN-C 2580/2, KN-C 2581/1 a stavbou: „Rodinný doni súp. Č. 946 (LV Č. 3493) postavenou

na pozemku parc. č. KN-C 2580/1, v podielovom spoluvlastníctve žiadatel‘ky, ktorá tieto pozemky

v súčasnosti užíva na základe nájomnej zmluvy. Pozemky sú čiastočne zastavané stavbou „drevárne“

a sú na nich realizované záhradné úpravy slúžiace ako oddychová plocha. Mesto na tieto pozemky nemá

zabezpečený priamy prístup, a preto sú pre mesto stavebne nevyužitelné a nepotrebné. Predmetným

prevodom sa zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu. ide o prevod vlastnictva, ktorý je účelný len

pre konkrétneho záujemcu, nakoľko pozemky sú t. č. oplotené k stavbe rodinnému domu.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2021
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Dóvodová správa

Pani Marta Rúčková, trvale bytom ul. Senická 626/4, 031 04 Liptovský Mikuláš-Podbreziny, je podielovou

spoluvlastníčkou ‚ v podiele 7/10-in nehnuteľnostĺ nachádzajúcich sav kú. Liptovský Mikuláš, na ul. Partizánov,

a to pozemkov parc.č. KN-C 2580/1, KN-C 2580/2, KN-C 2581/1 a stavby: „Rodinný doni“ súp.č. 946 postavenou

na pozemku parc.č. KN-C 2580/1 (LV Č. 3493).

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom nehnuteľností, a to pozemkov parc.č. KN-C 2580/3 zastavané

plochy a nádvoria o výrnere 114 m2 a parc.č. KN-C 2581/2 záhrady o výmere 118 rn2, zapísaných v registri „C‘

na liste vlastníctva č. 7123v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1.

Žiadatel‘ka pani Rúčková, tak ako už aj jej právni predchodcovia, užíva pozemky parc.č. KN-C 2580/3 a parc.č.

KN-C 2581/2 vo vlastníctve mesta viac ako 50 rokov, a preto požiadala mesto o ich majetkovoprávne

usporiadanie. Ide o pozemky, ktoré sú v súčasnosti oplotené a spolu s pozemkami KN-C 2580/1, KN-C 2580/2,

KN-C 2581/1 a stavbou: „Rodinný dom súp.č. 946 (LV Č. 3493) postavenou na pozemku parc.č. KN-C 2580/1,

tvoria jeden celok. V súčasnosti má pani Rúčková s mestom Liptovský Mikuláš, ako prenajímateľom, na pozemky,

ktoré sú predmetom prevodu, uzatvorenú platnú Nájomnú zmluvu Č. 854/201 7/Práv. zo dňa 20.09.2017. Nájom

je uzatvorený na dobu určitú, do 21.09.2027. Predrnetné pozemky sú už ČiastoČne zastavané stavbou „drevárne“

a sú na nich realizované záhradné úpravy slúžiace ako oddychová plocha. Pani Rúčková pri svojej žiadosti

o odkúpenie pozemkov vo vlastnictve mesta priložila „Čestné vyhlásenia“, že ostatní podieloví spoluvlastníci

pozemkov parc.č. KN-C 2580/1, KN-C 2580/2, KN-C 2581/1 a stavby. „Rodinný doni‘ súp. Č. 946, ato Ján

Hazucha (podiel 1/10-ina), Vladislav i-Iazucha (podiel 1/10-ina) a Dušan Hazucha (podiel 1/10-ina) predmetné

nehnuteľnosti neužívajú, a ani nemajú záujem O kúpu pozemkov parc.Č. KN-C 2580/3 a parc.č. KN-C 2581/2.

Údržbu a starostlivosť O tieto pozemky zabezpečuje výiučne pani Rúčková, ktorá i uhrádza náklady spojené

s vlastníctvom dotknutých nehnuteľností.

Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sú stavebným pozemkami a podIa platného úzernného plánu mesta

Liptovský Mikuláš sa nachádzajú v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou rodinných domov‘. Referát

hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš podľa vyjadrenia zo dňa 30. 06. 2021 nemá námietky k odpredaju

pozemkov. V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš, Článku 7 písm. 0.

bodu 2.: „Pri pro vodoch majetku z dá vodu hodného osobitného zreteľa máže byt‘ sadzba c/en za predaj pozemku

znižená oproti cene určeno] v]ednotiivých zónach uvedených vprilohe Č. 3, bod 2 týchto zásad na základe

schválenia mestským zastupitel‘stvom so zreteľom na zákon o štátne] pomoci (cena máže byt‘ upra vená na výšku

stanovenú v znaleckom posudku abbo symbolíckú, ak ide napr. o pro vody pozemkov nachádzajúcich Sa

v tesnej blízkosti komun/kádi, pozemkov znehodnotených podzemnými vedeniami, na ktorých nie je možná

výstavba) majetkovoprávne usporiadanie pozemkov z minulosti, pro vody pozemkov za úČebom poskytovania

starosthvosti zariadeniu sociábnych služ/ob, zdravotníckemu zariadeniu, škole)“.

Provod vlastníctva nehnutel‘ného majetku mesta navrhujeme vykonať podIa 9a ods. 8 psrn. e) zákona č.

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

zdůvodnený v schvaľovacej Časti tohto návrhu.

Pozn.: z dóvodu určenia kúpnej ceny - podobný prĺpad predaja prebytočného nehnutefného majetku mesta v zóne I. (66

eur/m2 - 100 eur/m2) bol predaný za kúpnu cenu 33 eur, zamerané na ten istý účel prevodu a schválené mestským

zastupitelstvom:

V Uznesenie Č. 55/2016 zo dňa 12.05.2016, pod bodom 2. bois schválená kúpna cena za pozemok 33 eur/m2 (znalecký

posudok v danom pripade bol potrebný), lokalita ul. Partizánov, zóna I. podia Zásad hospodárenia a nakladania

s majetkom mesta.
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