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K bodu: 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

, 

NAVRH NA UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 03.03.2022 číslo /2022 

Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a 

nakladanie s majetkovými právami mesta 

- odpredaj nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení, v k. ú. Benice, ul. Pod Hájikom v prospech: MUDr. Michal Koufil, Brezová 48711, 

031 04 Liptovský Mikuláš, Ing. arch. Eva Koufilová, Pod Hájikom 125/18, 031 01 

Liptovský Mikuláš - Benice, Vladimír Benický, Pod Hájikom 125118, 031 01 Liptovský 

Mikuláš - Benice 

Mestské zastupiteľstvo 

1. konštatuje, že 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a zámer odpredať tento majetok mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení, schválilo mestské zastupiteľstvo Uznesením č 83/2021 zo dňa 16.12.2021 

2. komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 03.03.2021 prerokovala z hľadiska územnoplánovacieho 

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

ho MsZ schváliť. 

II. schvaľuje 

predaj nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš spôsobom podľa§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. Benice, a to: 
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novovytvoreného pozemku pare. č. KN-C 249/9 (diel "1") ostatné plochy o výmere 14 m2
, podľa 

geometrického plánu č. 36995258-61/2021, nachádzajúceho sa na ul. Pod hájikom, v prospech: 1. MUDr. 

Michal Koufil, trvale bytom: Brezová 487/1, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny a manželka Ing. 

arch. Eva Kourilová trvale bytom: Pod hájikom 125/18, 031 01 Liptovský Mikuláš - Senice do BSM, 

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 2/3-iny, 2. Vladimír Benický, trvale bytom: Pod hájikom 125/18, 031 01 

Liptovský Mikuláš - Senice, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3-ina, za kúpnu cenu 462 eur (t. j. 33,

eur/m2). Účelom prevodu je prikúpenie pozemku, ktorý nadobúdatelia využívajú ako vstup k svojim 

nehnuteľnostiam, a to k stavbe: .,Rodinný dom" súp. č. 150 postavený na pozemku pare. č. KN-C 86/3 

vrátane pozemkov pare. č. KN-C 85/2, KN-C 86/3, KN-C 86/5, KN-C 65/3 a KN-C 65/4 (LV č. 541, 255, 

420). 

Všeobecná hodnota pozemku pare. č. KN-C 249/9 podľa znaleckého posudku č. 114/2021 zo dňa 

25.05.2021 vyhotoveného znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 361,62 eur, zaokrúhlene 

360 eur, t. j. 25,83 eur/m2
. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve 

k 28.02.2022 predstavuje o, 70 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 III., 

pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 18 eur/m2 - 33 eur/m2. 

Ide o prevod majetku mesta z dôvodu 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. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

pozemok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pri pozemkoch pare. č. KN-C 65/3, pare. č. KN-C 

65/4, pare. č. KN-C 85/2, pare. č. KN-C 86/3, pare. č. KN-C 86/5 a stavbe: .,Rodinný dom" súp. č. 150 

v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov, ktori ho svojim prikúpením využijú ako vstup na svoje 

nehnuteľnosti; pozemok má pre svoj tvar obmedzené samostatné využitie; z hľadiska situovania sa 

nachádza v blízkosti komunikácie; pre mesto je nepotrebný; ide o prevod, ktorý je účelný len pre 

konkrétneho záujemcu. 

3 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 2022 



Dôvodová správa 

MUDr. Michal Kouril trvale bytom: Brezová 487/1, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny s manželkou Ing. 

arch. Evou Kourilovou trvale bytom: Pod hájikom 125/18, 031 01 Liptovský Mikuláš - Senice a pán Vladimír 

Benický trvale bytom: Pod hájikom 125/18, 031 01 Liptovský Mikuláš - Senice sú podielovými spoluvlastníkmi 

nehnuteľností nachádzajúcich sa v kú. Senice, na ul. Pod hájikom, a to pozemkov pare. č. KN-C 65/3; KN-C 

65/4 (LV č. 420), pare. č. KN-C 85/2, KN-C 86/3, KN-C 86/5 (LV č. 255). MUDr. Michal Kouril trvale bytom: 

Brezová 487/1, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny s manželkou Ing. arch. Evou Kourilovou trvale bytom: 

Pod hájikom 125/18, 031 01 Liptovský Mikuláš - Benice sú bezpodielovými spoluvlastníkmi stavby: ,.Rodinný 

dom" súp. č. 150 postavenej na pozemku pare. č. KN-C 86/3 , zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 541. 

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom susednej nehnuteľnosti, a to pozemku pare. č. KN-C 249/9 

(diel „1") ostatné plochy o výmere 14 m2, podľa geometrického plánu č. 36995258-61/2021, vytvoreného 

z pozemku pare. č. KN-E 11012/11 , zapísaného v katastri nehnuteľností v registri .E" na liste vlastníctva č. 331 

v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1 /1. 

Predmetný pozemok žiadatelia užívajú ako vstup k svojim nehnuteľnostiam. Ide o trávnatú plochu 

nachádzajúcu sa v tesnej blízkosti mestskej komunikácie, ktorá je súčasťou verejného priestranstva. 

Podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš ide o stavebný pozemok v urbanistickom bloku 

„obytné územie s prevahou rodinných domov". útvar hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš podľa 

vyjadrenia zo dňa 25.09.2020 nemá námietky k odpredaju pozemku. Komisia územného rozvoja a výstavby 

mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 03.03.2021 posúdila žiadosť a odporučila pozemok 

odpredať. 

Vzhľadom na tvar pozemku, druh možne; zástavby a polohu voči komunikácii znalec v znaleckom posudku 

uplatnil zrážku a ponížil hodnotu pozemku, ktorý ie predmetom prevodu. 

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ je 

zdôvodnený v schvaľovacej časti tohto návrhu. 
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,Spoplatnené podľa zlikom, NR SA č. 145/95 Z. z. 

o správnych poplatkoch" 

PRÍLOHA č. 30) 

Geometrický pian je podkladom na pravne úkony, keď údaje do~leho slavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi pllllnjdl výpisov z ka!aStra nehnuleľnosU 

Ing. FRANTISEK HRIC 
geodet • kartograf 

Ivachnová 
č. 181 

IČO: 36995258 

Vyhotovil 

a: -;;;20;;-J::;,c ;;:,~ek 
Nové hranice boli v prlrode označené 

kollkml loto_m~ -
Záznam podrobného merania (meračský náčrt)~ 

0301 ---Súradnice bodov oznai!enjch Clslami a oslalné lllllrltsté ťldaje 
sú utofené vo všeobecnej äumenläcii 

, , 
GEOMETRICKY PLAN 

Meno: 

MlkuláJ 

na oddelenie a určenie 
vlastníckych práv p.č. 249/9 

is na LV. 

__ l6ková Katar/na 

I?/ 2021 
215/1995 
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1-ykaz výmer ku geometrickému plánu é. 36995258 -6112021 

Doterajší stav 

Clslo 

PK listu Výmera Druh 
, vlotky' vlastn 

parcely 

pozemku 
PK LV PK KN-E KN-C ha m2 

STAV PR~ľi.r:i.Y 
1 

331 11012/11 14 oslalpl. 

.. .. 
Spoh. 14 

~T,dV PODĽA Rf;,G,IS[B.A Q KN 

24D/1 2206 oslalpl. 

--- -
$pat,. 2206 

leqsnda: kódspósobq w,žlran§ pozemkoy: 

37-l'<wmot, nailorum SIÍ Ŕllý, sYahy, rolrt;,y, IIJ11IQ(e, ~érnedze s 
kmvlm a/e/Jo kamenfm a Íllé plochy, ktoré neposkyfu)í /Jvalý úžitok 

t.č. 6.77-1997 

o 
i 

k 

e parcele 

1 čisto 

, 2,f!J/9 

, 

-----. 

VÝKAZ VÝMER 

Zmeny 

od C1s10 Výmera 
m2 parcely m2 

parcely 
člsk> ha m2 

14 (11012/ff 

11012/11 14 2,f!J/9 14 

14 14 14 

2W1 2192 

2,f!J/9 14 

. ............ _ ....... 
2206 

."11,111·1 1 I 

Nový stav 

Druh Vlastnil< 

pozemku (iné oprávnené osoba) 

kód adresa (sidlo) 

zaniká) 

ostal.pl. MIJOr. Kouii Michal, 
31 Brezová 48711, a 

lng.atclt. E. Kouli<wá 
Pod hájikom 125118, 

l Mikuláš 

- --·· 

oslalpl. dote,ajší 
37 

ostal.pl. blJ ako v s/ave právnom 
37 

----·--------·---- ---- ----------·----

~ 

~~ 
~ 
o = > 
n< • 
(.:j:) 
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