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K bodu: 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

, 

NAVRH NA UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 03.03.2022 číslo /2021 

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, v prospech: Martin Perončík s manž., Michalovská 350/5, 031 

O 1 Liptovský Mikuláš - Demänová 

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 pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení, schválilo mestské zastupiteľstvo Uznesením č. 85/2021 zo dňa 16.12.2021 

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

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

ho MsZ schváliť. 

II. schvaľuje 

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. Demänová, 

a to: 
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• pozemok parc.č. KN•C 224ll ostatné plochy o výmere 33 m2 

zapísaný v katastri nehnuteľnosti na LV č. 355, nachádzajúci sa na ul. Michalovská, v prospech Martin 

Perončík a manželka Katarína Perončíková do BSM, obaja trvale bytom Michalovská 350/5, 031 01 

Liptovský Mikuláš - Demänová, za kúpnu cenu 1 089 eur, (t. j. 33,- eur/m2). 

Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc.č. KN-C 224/7, 

ktorý svojím oplotením tvorí kompletný celok s pozemkami parc.č. KN-C 223/12, KN-C 223/13, KN-C 

223/14, KN-C 224/6, KN-C 224/15, stavbou: .Rodinný dom" súp. č.350 postavenou na pozemku parc.č. 

KN-C 223/14 a stavbou: Hospodárska budova" súp. č. 294 postavenou na pozemku pare. č. KN-C 223/12 

vo vlastníctve nadobúdateľov (LV č. 521, LV č. 811). V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je 

vedomý, že na pozemku pare. č. KN-C 224/7 sa nachádza kanalizačná prípojka, kanalizačná šachta 

a potrubie verejnej kanalizácie PVC DN 300 s ich ochrannými pásmami vo vlastníctve spoločností 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš. 

Všeobecná hodnota pozemku parc.č. KN-C 224/7 podľa znaleckého posudku č. 133/2021 zo dňa 

14.06.2021 vyhotoveného znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 904,86 eur, zaokrúhlene 

900 eur, čo je 27,42 eur/m2• Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve 

k 28.02.2022 predstavuje 1,64 eur, čo je 0,050 eur/m2• Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa 

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza 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 vlastníckych vzťahov k pozemku parc.č. KN-C 224/7, ktorý svojím 

oplotením tvorí kompletný celok parc.č. KN-C 223/12, KN-C 223/13, KN-C 223/14, KN-C 224/6, parc.č. 

KN-C 224/15 a stavbou: ,,Rodinný dom" súp. č.350 postavenou na pozemku parc.č. KN-C 223/14 vo 

vlastnictve nadobúdateľov (LV č. 521, LV č. 811), cca 20 rokov, pričom predmetné nehnuteľnosti 

žiadatelia nadobudli od pôvodných právnych predchodcov, rodičov. Nakoľko časť prevádzaného 

pozemku sa nachádza aj pri pozemku pare. č. KN-C 224/8 vo vlastníctve fyzickej osoby, tá písomne 

vyjadrila svoj nezáujem o jeho odkúpenie. Mesto na tento pozemok nemá zabezpečený priamy prístup, 

a preto je pre mesto stavebne nevyužiteľný a nepotrebný. Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad 

skutkového a právneho stavu. Ide o prevod vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu, 

nakoľko pozemok jet. č. oplotený k rodinnému domu. 
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Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 2022 



Dôvodová správa 

Pán Martin Perončík a manželka Katarína Perončiková, obaja trvale bytom Michalovská 350/5, 031 01 

Liptovský Mikuláš, sú podieloví spoluvlastníci nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Demänová, na ul. 

Michalovská, a to pozemkov parc.č. KN-C 223/12, KN-C 223/13, KN-C 223/14, KN-C 224/6 a stavby: 

„Hospodárska budova" súp.č. 294 postavenej na pozemku parc.č. KN-C 223/12 (LV č. 521) a zároveň 

bezpodielovými spoluvlastnikmi nehnuteľností KN-C 224/15 a stavby: .,Rodinný dom" súp. č. 350 postavenej na 

pozemku parc.č. KN-C 223/14 (LV č. 811). 

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, a to pozemku parc.č. KN-C 224/7 ostatné 

plochy o výmere 33 m2, zapísaného v registri „C" v prospech mesta Liptovský Mikuláš, na liste vlastníctva č. 

355, v podiele 1/1. 

Ide o pozemok, ktorý je v súčasnosti oplotený a spolu s pozemkami parc.č. KN-C 223/12, KN-C 223/13, KN-C 

223/14, KN-C 224/6, stavbou: ,,Hospodárska budova" súp.č. 294 postavenou na pozemku parc.č. KN-C 223/12 

(LV č. 521), KN-C 224/15 a stavbou: ,,Rodinný dom" súp. č. 350 postavenej na pozemku parc.č. KN-C 223/14 

(LV č. 811) tvorí jeden celok. Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov 

k pozemku parc.č. KN-C 224/7, čím sa zabezpeč! súlad skutkového a právneho stavu. 

Podľa vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Piešťany zo dňa 04.11.2020 sa pozemok 

parc.č. KN-C 224/7 nachádza v ochrannom pásme toku Demänovka, ktorý v uvedenom úseku nie je upravený. 

V zmysle STN 75 2102 je ochranné pásmo toku stanovené na vzdialenosť do 10 mod brehovej čiary, po oboch 

stranách toku. Podľa uvedenej STN nie je v ochrannom pásme dovolená orba, výsadba stromov, budovanie 

stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma. Podľa §49 zákona č. 364/2004 

Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 

zákon) je správca toku oprávnený používať k výkonu svojej správy pobrežné pozemky. 

Podľa vyjadrenia Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. zo dňa 13.07.2020 pod č. 4706/2020/PŠ v zmysle 

Zákona č. 442/2002 Z.z. § 19 ods. 2, sa jedná o pásmo ochrany v šírke 1,5 m2 na obidve strany verejného 

vodovodu a verejnej kanalizácie. V pásme ochrany je zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, 

vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii, vysádzať trvalé 

porasty, vykonávať terénne úpravy ap. LVS, a.s. si vyhradzuje právo vstupu na pozemok s mechanizáciou pre 

opravu a údržbu kanalizačného potrubia a šachty. 

Pozemok, ktorý je predmetom prevodu je stavebným pozemkom a podľa platného územného plánu mesta 

Liptovský Mikuláš sa nachádza v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou rodinných domov". útvar 

hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš podľa vyjadrenia zo dňa 10.06.2020, odporučil odpredaj 

predmetného pozemku. Znalec v znaleckom posudku ponižil hodnotu predmetného pozemku zrážkou, pre jeho 

tvar a z dôvodov. že nie je prístupný z verejnej komunikácie a nie je možné pozemok napojiť priamo na žiadne 

verejné inžinierske siete cez verejné priestranstvo alebo z miestnej komunikácie. 

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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