
LI PTO VS KÝ

MIKULÁŠ

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

HMateriál číslo Z2022_61

SPRÁVA

pre zasadnutie mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši

Bod rokovania: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do

nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

- zámena nehnutelého majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel

spósobom podlä 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v platnom znení, v k. ú. Liptovská Ondrašová - CYRO, s.r.o., so sídlom

Priemyselná zóna 527, 031 04 Liptovský Mikuláš

Dátum rokovania 02.06.2022

Materiál 1. Návrh na uznesenie
obsahuje: . ‚

2. Dovodova sprava

3. Prílohy: Snimka z katastrálnej mapy, geometrické plány, ortofotomapa

Predkladatel‘: JUDr. Miroslava Javornická Podpis predkladatel‘a: ‚
vedúca odboru právneho

Í
Spracovatel‘: Mgr. Michaela Hegyi Podpis spracovatel‘a: 71‘

referent oddelenia V
majetkovo-právneho

J I

Ing. Renáta Todáková
vedúca oddelenia

‘
majetkovo-právneho

Počet strán: Početpríloh: 6



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Hji i

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHQ ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 02.06.2022 číslo 12022

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

a nakladanie s majetkovými právami mesta

- zámena nehnutelriého majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretelä

spósobom pod/ä 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom

znení, v k. ú. Liptovská Ondrašová - CYRO, S.r.O., so sídlom Priemyselná zóna 527

031 04 Liptovský Mikuláš

Mestské zastupitelstvo

I. konštatuje, že

1. prebytočnost‘ nehnutel‘ného majetku a zámer zamenit‘ tento majetok mesta z dóvodu hodného

osobitného zreteľa spösobom podia 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v platnom znení, schválilo mestské zastupitelstvo Uznesením Č. 32/2022 zo dňa 03.03.2022.

2. komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 06.12.2021 prerokovala z hi‘adiska

územnoplánovacieho návrh zamenit pozemok vo vlastníctve mesta tak, ako je uvedené v časti II.

tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schválit‘.

II. schvaluje

zámennú zmluvu na nehnutehiý majetok mesta Liptovský Mikuláš spósobom podfa 9a ods. 8 písm.

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení ako prípad hodný osobitného zretelä,

v k. ú. Liptovská Ondrašová — medzi zmluvnými stranami mestom Liptovský Mikuláš a spoIočnostu
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CYRO, S.ť.O., so sídlom Priemyselná zóna 527 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 375 829,

nasledovne:

nehnutelosť vo výlučnom vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, a to:

- pozernok parc. č. KN-C 69 7/2 záhrady o výrnere 425 rn2,

podia geometrického plánu č. 34842471 -95/2021, pričom pozemok parc. č. KN-C 697/2 je vytvorený

z pozemku parc. č. KN-C 697, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV Č. 4401, nachádzajúci sa na ul.

Tehliarska

zamenit‘

za nehnuteľnosti vo výlučnorn vlastníctve spoločnosti CYRO, S.ľ.O., so sídlorn Priernyselná zóna 527,

031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 375 829, a to:

- pozernok parc. č. KN-C 696/8 zastavaně plochy a nádvoría o výmere 51 rn2, zapísaný v katastri

nehnutel‘ností na LV Č. 5174,

- pozemok parc. č. KN-C 696/11 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 425 rn2, podia geometrického

plánu č. 34842471-96/2021, pričom pozemok parc. č. KN-C 696/11 je vytvorený z pozemkov parc. č.

KN-C 696/1, KN-C 707, KN-C 705/2 ‚ zapísané v katastri nehnutel‘ností na LV Č. 5174

ĺpozernky spolu o výrnere 476 m2, nachádzajúce sa na ul. Pod Čerencom.

Mesto uvedenou zámenou nadobudne pozemok parc. Č. KN-C 696/11 ‚ ktorý je pril‘ahlou plochou

k bytovému domu súp. Č. 154 postavenom na pozemkoch parc. č. KN-C 696/2 a 696/9, v ktorom má

mesto vo výlučnom vlastníctve byt Č. 6 (LV Č. 4982) a súčasne slúži ako prístup k tomuto objektu.

Zároveň, mesto na pozemku parc. č. KN-C 696/11 plánuje vybudovat‘ chýbajúce parkovacie miesta

a spevnenú plochu na umiestnenie odpadových zberných nádob. Pozemok parc. Č. KN-C 696/8, ktorý

mesto nadobudne na základe uvedenej zámeny, bude následne predmetom majetkovoprávneho

vysporiadania pozemku pod stavbou drevenej terasy.

SpoloČnost‘ CYRO, s.r.o. uvedenou zámenou nadobudne pozemok susediaci s nehnutel‘nost‘ami v jej

výluČnom vlastníctve, ato pozemkami parc. č. 696/1, 698, 705/2, 706/1, 707, 708 (LV Č. 5174), za

úČelom výstavby cestnej komunikácie a chodníka do plánovanej zóny bytovej výstavby „IBV

HORIČKA.

Zámenná zmluva bude uzatvorená za dodržania požiadaviek odsúhlasených zmluvnými stranami,

uvedenými v odpovedi mesta pod č. MsÚ/Práv. 1905/2021-4/MJav. zo dňa 27. 10. 2021, ktoré súvisia

s investiČným zámerom spoloČnosti CYRO, s.r.o., a to najmá pri výstavbe budúcej cestnej

komunikácie vedenej v blízkosti bytového domu súp. Č. 154 v k. ú. Liptovská Oridrašová.

Všeobecná hodnota nehnutei‘nosti vo vlastníctve mesta, a to pozemku parc. Č. KN-C 697/2 podia

znaleckého posudku Č. 33/2022 zo dňa 22.02.2022 vyhotoveného znalcom Ing. Danou Piatkovou je

stanovená na 15 601,75 eur, zaokrúhlene 15 600 eur čo ie 36,71 eur/m2. Všeobecná hodnota

nehnutel‘ností vo vlastníctve spoloČnosti CYRO, s.r.o. ‚ a to pozemkov parc. Č. KN-C 696/8 a 696/11

podia znaleckého posudku č. 33/2022 zo dňa 22.02.2022 vyhotoveného znalcom Ing. Danou

Piatkovou je stanovená na 17473,96 eur, zaokrúhlene 17 500 eur čo je 36,71 eur/m2. Cena
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zamieňaných nehnuteľností na základe dohody zmluvných strán je cena určená znaleckými

posudkami. Nakol‘ko hodnota zamieňaných nehnutel‘ností podia znaleckých posudkov nie je rovnaká,

zmluvné strany sa pri podpise zmluvy dohodnú, že nebudú voči sebe uplatňovat‘ žiadne finančné

nároky a nebudú si navzájom nič dlžnĺ.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnĺctve k 31 .05.2022 predstavuje

7053,73 eur, čo je 16,597 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podIa 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 dóvodu hodného osobitného zretel‘a, na schválenie ktorého je potrebný

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

mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zreteľa:

- ide o zámenu nehnutel‘nostĺ, na základe ktorej mesto získa pozemok parc. č. KN-C 696/11 ako

pril‘ahlú plochu k bytovému domu súp. Č. 154, na ktorom plánuje vybudovat‘ parkovacie miesta

a spevnenú plochu na umiestnenie odpadových zberných nádob, ktoré v danej iokalite chýbajú,

- mesto zároveň nadobudne pozemok parc. Č. KN-C 696/8, ktorý bude predmetom

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod stavbou drevenej terasy, ktorá slúži obyvatel‘om

bytového domu,

- uvedená zámena sa realizuje najmá v prospech obyvatel‘ov bytového domu, v ktorom má mesto vo

vlastníctve jeden byt, t.č. užĺvaný na základe nájomnej zmluvy,

- rozvoj bytovej výstavby v meste Liptovský Mikuláš na náklady investora „IBV HORIČKA.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022
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Dóvodová správa

Spoločnost‘ CYRO, s.r.o., so sídlom Priemyselná zóna 527, 031 04 Liptovský Mikuláš, ičo: 36 375 829

plánuje výstavbu cestnej komunikácie a chodnĺka do plánovanej zóny bytovej výstavby „IBV HORIČKA“ v k.

ú. Liptovská Ondrašová. Výstavba komunikácie a chodníka zasiahne v časti aj pozemok parc. č. KN-C 697

vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš (LV Č. 4401).

Vzhľadom k vyššie uvedenému, spoločnost‘ CYRO, s.r.o. požiadala mesto ešte v roku 2019 o zámenu

pozemkov, násiedne v r. 2020 o odkúpenie časti mestského pozemku za účelom výstavby budúcej

komunikácie a chodníka do plánovanej IBV zóny za areálom Tehelne, pričom pójde o napojenie a predĺženie

eXistujúcej kom unikácie a chodníka na ul. Tehliarskej.

Po vzájomných rokovaniach aj za účasti obyvatei‘ov bytového domu súp. Č. 154, ktorých sa predmetná

výstavba dotýka, sa spoločnost‘ CYRO, s.r.o. a mesto dohodli na zámene pozemkov tak ako je to uvedené

v schvaľovacej časti tohto návrhu.

Zámenná zmluva bude uzatvorená za dodržania požiadaviek odsúhlasených zmluvnými stranami na

poslednom pracovnom stretnutí dňa 19. 10. 2021, uvedenými aj vodpovedi mesta pod č. MsÚ/Práv.

1905/2021 -4/MJav. zo dňa 27. 10. 2021, a to najmš:

komuniká clu situovať v súlade s Odborným stanoviskom statika, vyhotoveným spoločnosťou BOČEK, s. r

.0., SO sidiom Plavisko 37, 034 01 Ružomberok, IČO: 48055034 zo dňa 18. 10. 2021;

hranu budúcej komunikécle osadit‘ min. 5 m Od najbližšej zvisIej konštrukcie existujúceho objektu

bytového domu súp. Č. 154 postaveného na pozemkoch parc. Č. KN-C 696/2, 696/9 (LV Č. 4982) (dälej

len „objekt‘);

pri výstavbe budúcej komunikécle použit‘ technológie a materiály, ktoré elíminujú vibrácie a možný vplyv

na eXistujúci objekt;

investorom zabezpečit‘ inžiniersko-geologický prieskum, monitorovanie a pravidelné vyhodnocovanie

stavu objektu;

na náklady investora zrealizovať novú kanalizáciu pre eXistujúci objekt a v prípade, ak vzniknú škody na

tomto objekte spósobené výstavbou budúcej komunikécie, investor je povinný tieto škody uhradiť v plnej

výške.

Podia vyjadrenia tunajšieho referátu hlavného architekta pozemok parc. Č. KN-C 697 je stavebným

pozemkom v urbanistickom bIoku. „obytné územie s prevahou rodinných domov“; v zmysle stanoviska zo

dňa 15. 04. 2020 je návrh trasy komunikácie potrebné situovat‘ čo najd‘alej od obytnej budovy a rešpektovat‘

odstupové vzdialenosti komunikácie od obytnej budovy v zmysle 6 vyhlášky MZP SR Č. 532/2002 Z.z.

Podia vyjadrenia tunajšieho odboru dopravy, ŽP a výstavby zo dňa 30. 03. 2020 je vedenie trasy z pohl‘adu

dopravy dobrým riešením, a to jednak z pohl‘adu napojenia na eXistujúcu komunikáciu ako aj z pohl‘adu

vzdiaienosti od obytnej budovy.

Prevod vlastníctva nehnutel‘ného majetku mesta navrhujeme vykonat‘ podIa 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretel‘a, pričom osobitný zretei‘ je

zdóvodnený v schval‘ovacej časti tohto návrhu.
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PRÍLOIIA Č. 2 ai;

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, ked údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné $ údajmi platných výpisov z katastra nehnutefností

t.č. 6.50 - 1997

Vyhotoviter Kraj Okres
Litovský Mikuláš

Obec
Lato vský Mikuláš

IánDunš 1- I
Katastr. I Cislo I Mapový

Ján Dunš - GEOPLÁN územie Ll,9tovská Ondrašová plánu 34812471- 96/2021 list Č. 25/13

Prekážka 726/2? 03301L,vtovskýHrádok
e-ma,Zjen.dungeop/an(gmaicüm

IČO. 34842471 GEOM ETRIcKÝ PLÁN na oddelenipozemkuparc. Č 696/11

Úradne ovedlVyhotovil Autohzačne ovedl

Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom

kIkrcam koIíkm re#exnoufaíbou
Záznam podrobného merania (rneraČský náčrt) Č.

1595

Súradnice bodov označených číslami a ostatné me

račské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii PeČiatka a podpis Pečiatka a podpis

overené podra 9 zákona NR SR č.21511995
geodézii a kartogra5



VÝKAZ VÝMER

18- Dvor
34- Man;oulačná a skladová plocha, oblakta stavba lesnáho hospodárstva
22- Ces(ya komurwkácla chodn,7 parkov,ko a ich súčasti

Výkaz rkugeomezickémup4rxi Č 31842471-96/2021

PRÍLOHA Č. 2

Doterajší stav Zmeny Nový stav

Číslo D
Výmera Druh k Od Číslo Výmera

Druh Vlastník

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

pozemku parcely — —

Pí< KN ha m2 Člslo Člslo ha m2 - kÓd adresa (sídlo)

iAVPRÁVNYJE TOLOŽNÝS REGISTPQM C KN

5174 626/1 1596 zastavp1 826/1 1613 zaslavp1 doterajš/

696/11 j I zastav.p/ CYR sj:o.
18 Pdemyselná zóna 527

Liptovský Mikuláš
696/12 104 zastavpí dote,ayší

18

5174 705/2 8114 ostatp1 705/2 8402 ostatpí dotera$I
34

5174 707 301 zastavpl 707 167 zastav pí doterajš/
22

Spol 0711

Leoenda: kódsvósotw vvužJvania oozemkov:

0711

d
696,10

A

705,2

d

687,1

d
696,1



PRÍLOI{A Č. 3aj

Geometdcký plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnutetnosti

t.č. 6.50 - 1997

Vyhotovitel Kraj Okres
L,tovsM,ku/áš

Obec
L,tovsM,ku/áš

Ján Duriš Katastr. Číslo I Mapový

Ján Dunš - GEOPLÁN územie L,otavská Ondrašová plánu 34812471- 95/2021 tst Č. 2-5/13

Prekážka 726/22 03301L,tovskýHrádok
e-ma3jn. dungeopIangmaiZcom

IČO: 34842471 GEOM ETRI CKÝ PLÁN na oddelenie pozemkuparc. 697/2

Úradne ovenl
Vyhotovil Autori2ačne ovenl

Dňa: I Meno:
27122021

Nové hranice boli v prírode označené Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom

ki,ncam koIíkm re/leXnou fa,tou
Záznam podrobného merania (meraČský náčrt) Č.

1594

Súradnice bodov označených čislami a ostatně me

raČské údaje sú uložené no všeobecne) dokumentácii Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis

overené podra 9 zákona NR SR č.215/1995
odézii a kartogratii



Vý*az me vgeornetrickémop/ánzi 3484247!- 95/2021

PRÍLOHA Č. 3
VÝKAZ VÝMER

Doterajší stav Zmeny Nový stav

Číslo D

pK Výmera Druh k Od Číslo Výmera Druh Vlastník

vtožk
parcely

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

LV PK KN ha m2 Číslo Číslo ha m2 kód adresa (sídlo)

IA V PRÁ VN‘,‘ JE ToQŽNý S REGiSTPQM C KN

4401 697 469 záhrada 697/1 44 záhrada doterajší
4

697/2 záhrada Mesto L,t M‘kuláš
4 Štúrova 1989/41

«otovsÁý Mikuláš

Spol 469

‚egenda: kódspdsobu vvviJvaniapozemkov:
4-Pes/ovan,e zeleniny, ovoci alebo okrasná zeleň

469

696,2

707

C,

696,1

725

711

t.č. 6.76-1 997
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