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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. Demänová, ul. Mládeže, v prospech: Ing. Peter šute, ul. Mládeže 115113, 

031 01 Liptovský Mikuláš - Demänová a Simona Šu/cová, Bernolákov Rad 361/14, 908 

41 Šaštín - Stráže - Stráže nad Myjavou 

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. 84/2021 zo dr'la 16.12.2021 

2. komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dl"la 02.09.2021 prerokovala z hľadiska územnoplánovacieho 

návrh odpredať pozemky 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. Demänová, 

a to: 
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pozemkov parc.č. KN-C 5/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 a parc.č. KN-C 5/15 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2 /pozemky spolu o výmere 48 m2/, zapísané v katastri 

nehnuteľností na LV č. 355, nachádzajúcich sa na ul. Mládeže, v prospech Ing. Peter Šulc, trvale bytom 

ul. Mládeže 115/13, 031 01 Liptovský Mikuláš-Demänová a manželka Simona Šulcová do BSM, trvale 

bytom Bernolákov Rad 361/14, 908 41 Šaštín-Stráže - Stráže nad Myjavou, za kúpnu cenu 2 160 eur, (t. 

j. 45,- eur/m2). Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie vlastnickych vzťahov k pozemkom 

parc.č. KN-C 5/12 a parc.č. KN-C 5/15, ktoré svojím oplotením tvoria kompletný celok s pozemkami 

parc.č. KN-C 10/1, KN-C 10/2, KN-C 10/3, KN-C 15/1, KN-C 15/2, KN-C 15/3, KN-C 15/4, KN-C 15/5, 

KN-C 15/6, KN-C 16/1, KN-C 16/2, KN-C 16/3 a stavbou: .,Rodinný dom" súp.č. 115 postavenou na 

pozemkoch parc.č. KN-C 10/3, KN-C 15/2, KN-C 15/3 a KN-C 15/5, v bezpodielovom spoluvlastníctve 

nadobúdateľov (LV č. 292). 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 28.02.2022 predstavuje 

477,99 eur, čo je 9,958 eur/m2• Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa podľa Zäsad hospodärenia 

a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne II., pričom minimálna kúpna cena 

za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 - 66 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: 

- ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastnlckych vzťahov k pozemkom parc.č. KN-C 5/12 a parc.č. KN

C 5/15, ktoré svojím oplotením tvoria kompletný celok s pozemkami parc.č. KN-C 10/1, KN-C 10/2, KN-C 

10/3, KN-C 15/1, KN-C 15/2, KN-C 15/3, KN-C 15/4, KN-C 15/5, KN-C 15/6, KN-C 16/1, KN-C 16/2, KN-C 

16/3 a stavbou: ,.Rodinný dom" súp.č. 115 (LV č. 292) postavenou na pozemkoch parc.č. KN-C 10/3, KN

C 15/2, KN-C 15/3 a KN-C 15/5, v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov, cca 40 rokov. Žiadatelia 

nadobudli predmetné nehnuteľnosti v roku 2020, avšak nie sú blízkymi osobami pôvodných majiteľov. 

Pozemky pre svoj tvar a výmeru majú obmedzené samostatné využitie; pre mesto sú nepotrebné; 

predmetným prevodom sa zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu. Ide o prevod vlastníctva, ktorý 

je účelný len pre konkrétneho záujemcu, nakoľko pozemky sú t. č. oplotené k rodinnému domu. 
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Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 2022 



Dôvodová správa 

Ing. Peter Šulc, trvale bytom ul. Mládeže 115/13, 031 01 Liptovský Mikuláš-Demänová a manželka Simona 

Šulcová, trvale bytom Bernolákov Rad 361/14, 908 41 Šaštín-Stráže - Stráže nad Myjavou, sú bezpodielovými 

spoluvlastníkmi nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Demänová, na ul. Mládeže, a to pozemkov parc.č. KN-C 

10/1, KN-C 10/2, KN-C 10/3, KN-C 15/1, KN-C 15/2, KN-C 15/3, KN-C 15/4, KN-C 15/5, KN-C 15/6, KN-C 16/1, 

KN-C 16/2, KN-C 16/3 a stavby: .,Rodinný dom" súp.č. 115 postavenej na pozemkoch parc.č. KN-C 10/3, KN-C 

15/2, KN-C 15/3 a KN-C 15/5 (LV č. 292). 

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom nehnuteľností, a to pozemkov parc.č. KN-C 5/12 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 18 m2 a parc.č. KN-C 5/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2, 

zapísaných v registri „C" v prospech mesta Liptovský Mikuláš, na liste vlastníctva č. 355, v podiele 1/1. 

Ide o pozemky, ktoré sú v súčasnosti oplotené a spolu s pozemkami parc.č. KN-C 10/1, KN-C 10/2, KN-C 10/3, 

KN-C 15/1, KN-C 15/2, KN-C 15/3, KN-C 15/4, KN-C 15/5, KN-C 15/6, KN-C 16/1, KN-C 16/2, KN-C 16/3 

a stavbou: ,,Rodinný dom" súp.č. 115 (LV č. 292} postavenou na pozemkoch parc.č. KN-C 10/3, KN-C 15/2, KN

C 15/3 a KN-C 15/5 tvoria jeden celok. Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie vlastnickych vzťahov 

k pozemkom parc.č. KN-C 5/12 a parc.č. KN-C 5/15, čím sa zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu. 

Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sú stavebnými pozemkami a podľa platného územného 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. 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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