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NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO 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

- odpredaj nehnutelného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretelä

spösobom pod/ä 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom

znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. J. Janošku, v prospech: Ing. Anna Pivková,

Vavrišovo 388, 032 42 Vavrišovo

Mestské zastupitelstvo

I. konštatuje, že

1. prebytočnost‘ nehnuteľného majetku a zámer odpredat tento majetok mesta z dövodu hodného

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

v platnom znení, schválilo mestské zastupitelstvo Uznesením Č. 13/2022 zo dňa 3. marca 2022.

2. komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 06.12.2021 prerokovala z hladiska územnoplánovacieho

návrh odpredat pozemky vo vlastníctve mesta tak, ako je uvedené v Časti Ii. tohto uznesenia a odporúča

ho MsZ schválit.

II. schvaluje

predaj nehnutel,ého majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom podlä 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení ako pr/pad hodný osobitného zretefa, v k. ú. Liptovský

Mikuláš, a to:
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• pozernok parc. č. KN-C 1981/2 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 98 m2

• pozernok parc. č. KN-C 1982/3 záhrady o výrnere 50 rn2,

/pozemky spolu o výmere 148 m2/ podia geometrického plánu č. 36735299-39/2021, vytvorené

z pozemkov parc. č. KN-E 1981 a parc. č. KN-E 6660/204, zapísaných v katastri nehnutelností v registri

„E‘ na liste vlastníctva Č. 7123v prospech Mesta Liptovský Mikuláš, podiele 1/1, nachádzajúce sa na ul.

Jura Janošku, v prospech Ing. Anny Pivkovej, trvale bytom Vavrišovo 338, 032 42 Vavrišovo, za kúpnu

cenu 2 960 eur (t. J. 20 eur/ m2). Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov

k pozemkom parc. Č. KN-C 1981/2 a parc. č. KN-C 1982/3, ktoré svojím oplotením tvoria kompletný celok

s pozemkom parc. č. KN-C 1981/1 a parc. č. KN-C 1982/1 a stavbou.,, Rodinný dom“ súp. Č. 335

postavenou na pozemku parc. č. KN-C 1981/1, v podielovom spoluvlastníctve Ing. Eleny Janiglošovej

v podiele 1/3, Ing. Anny Pivkovej v podiele 1/3 a Ing. Emílie Pálkovej v podiele 1/3 (LV Č. 1464).

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31 .05.2022 prestavuje

222,51 eur. Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa podia Zásad hospodárenia a nakladania

s majetkom Mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení 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 dóvodu 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.

Dóvod hodný osobitného zreteľa:

- ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzt‘ahov k pozemkom parc. č. KN-C 1981/2 a KN-C

1982/3, ktoré svojim oplotením tvoria kompletný celok s pozemkom parc. č. KN-C 1981/1 a parc. Č. KN-C

1982/1 a a stavbou. „Rodinný dom“ súp. Č. 335 postavenou na pozemku parc. č. KN-C 1981/1,

v poclielovom spoluvlastníctve pani Ing. Eleny Janiglošovej v podiele 1/3, pani Ing. Anny PivkoveJ

v podiele 1/3 a pani Ing. Emílie PálkoveJ v podiele 1/3 (LV Č. 1464);

- žiadatel‘ka a jej právni predchodcovia uvedené pozemky užívajú už viac ako 50 rokov. Predmetným

prevodom sa zabezpeČĺ 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.

- v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Liptovský Mikuláš, ČI, 7 písm. d bodu 2.:

„Pri prevodoch majetku z dóvodu hodného osobitného zreteľa móže byť sadzba cien za predaj pozemku

znížená oproti cene určenej vjednotlivých zónach uvedených v prílohe Č, 3, bod 2 týchto zásad na

základe schváíenia mestským zastupiteltvom so zretelbm na zákon o štátnej pomoci (cena móže byt‘

upravená na výšku sfanovenú v znaleckom posudku alebo symbolickú, ak ide napr. o pre vody pozemkov

nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti komuniká clí, pozemkov znehodnotených podzemnými vedeniami, na

ktorých nie je možná výstavba, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov z minulosti, pre vody

pozemkov za úČelom poskytovania starostlivosti zariadeniu sociálnych služieb, zdravotníckemu

zariadeniu, škole).“

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022
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Dóvodová správa

Ing. Anna Pivková, trvale bytom Vavrišovo 338, 032 42 Vavrišovo je spoluvlastníčkou nehnuteľností na ul. Jura

Janošku, nachádzajúcich sa v k. ú. Liptovský Mikuláš, a to pozemku parc. č. KN-C 1981/1 a parc. č. KN-C

1982/1 a astavbou. ‚Rodinný dom“ súp. Č. 335 postavenou na pozemku parc. č. KN-C 1981/1, vpodielovom

spoluvlastníctve v podiele 1/3 spolu so svojimi sestrami, pani Ing. Elenou Janiglošovou v podiele 1/3 a pani Ing.

Emíliou Pálkovou v podiele 1/3 (LV Č. 1464).

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa na ul. Jura Janošku, v k. ú.

Liptovský Mikuláš, a to pozemkov parc. Č. KN-C 1981/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2 a parc. Č.

KN-C 1982/3 záhrady ovýmere 50 rn2, podIa geometrického plánu Č. 36735299-39/2021, vytvorené

z pozemkov parc. Č. KN-E 1981 a parc. č. KN-E 6660/204, zapísaných v katastri nehnutel‘ností v registri „E na

liste vlastníctva Č. 7123v prospech Mesta Liptovský Mikuláš, podiele 1/1.

Žiadatel‘ka, tak ako jej právni predchodcovia, užíva pozemky parc. Č. KN-C 1981 /2 a parc. č. KN-C 1982/3 vo

vlastníctve mesta viac ako 50 rokov, a preto požiadala mesto o ich majetkovoprávne usporiadanie. Ide

o pozemky, ktoré sú v súčasnosti oplotené spolu s pozemkami parc. Č. KN-C 1981/1 a parc. Č. KN-C 1982/1 a

a stavbou: „Rodinný dom“ súp. Č. 335 postavenou na pozemku parc. Č. KN-C 1981/1 tvoria jeden celok. Účelom

prevodu je teda majetkovoprávne zosúladenie skutkového a právneho stavu a dosporiadanie

majetkovoprávnych vzt‘ahov z minulosti.

Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sú póvodným riečiskom, v súčasnej dobe sú upravené na

záhradu. Jedná sa o úpravy, ktoré vykonali právni predchodcovia žiadatel‘ky. PodIa platného územného

plánu Mesta Liptovský Mikuláš ide o stavebné pozemky, „obytné územie s prevahou rodinných domov‘. Útvar

hlavného architekta Mesta Liptovský Mikuláš posúdil predmetnú žiadost‘ dňa 11.11.2021, pričom proti predaju

predmetných pozemkov nemá námietky.

Zároveň uvádzame, že Ing. Anna Pivková priložila k žiadosti „Čestné prehlásenia‘, že ostatní podieloví

spoluvlastníci pozemkov parc. č. KN-C 1981/1 a parc. Č. KN-C 1982/1 a a stavby. „Rodinný dom“ súp. Č. 335

postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1981/1 a to Ing. Elena Janiglošová (podiel 1/3) a Ing. Emília Pálková

(podiel 1/3) predmetné nehnuteľnosti neužívajú, a ani nemajú záujem o kúpu pozemkov parc. Č. KN-C 1981/2

a parc. Č. KN-C 1982/3.

Výška kúpnej ceny 20 eur/m2 je navrhnutá tak, ako v prípade predaja susedných pozemkov na ul. J.

Janošku, v prospech Oľgy Kacianovej, Uznesením Č. 49/2019 zo dňa 11.7.2019. ide o ten istý prípad.

Predložený návrh nebolo možné prerokovať v Komisii finančnej a majetkovoprávnej, nakol‘ko k dnešnému dňu

je táto komisia nefunkČná a nie je uznášaniaschopná.

Prevod vlastníctva nehnutel‘ného majetku mesta navrhujeme vykonať 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 zretel‘ je

zdövodnený v schval‘ovacej časti tohto návrhu.
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PRLOHA Č. 2 aj
VÝKAZ VÝMER

Doterajšf stav Zmeny Nový stav
Číslo

D
k Od

Číslo Výmera Druh Vlastník
listu Výmera Druh

vlsat. parcely
e parcele ni2 parcely ni2 pozemku (má opráv. osoba)pozemku parcely —LV KN - E I KN ha m2 číslo číslo ha m2 kód adresa (sldlo)

STAVP5ÁVNY
— —

7123 1981 13 m.1avp I 1981/2 13 (1981 zaniká)7123 6660/204 140 vodnáp1 2 1981/2 85 (666%4 zaniká)
3 1982‘S 50

1 1981 13 1981,2 98 zastai.p1 ln Elana Janíg/šo2 6660204 35 18 /np Anna Pivkoj
Ing Em//,Pá/ková3 6660/204 50 1982‘3 50 záhrao detto

4

Spok 153 148 148 148
j4V PODI‘A REGISTB4 .Qi«L

1981/2 98 stapL 1981/2 98 zastaMpl ako vstaveprávnom
-71.982J3 .5V záhrada 1982/3 50 záhraa ako vstaveprávnom

Spo/ 148
148

Paznámka VieraE«Npa6860204jnaomwjeaskč
Leaena: kódspsobu vwžJvan/anazemko

18-Pozemok naktommla dvor
4-Pozemokprevaine vzastavanom územíobce afebo vzáhradkámkej
osade naíďoromanpestiiJezelen, ovocie, okrasná n/zkaa ispokázeleůamépofnohospodárskeplodiny

Geometrický plán e podktadom na právne úkony, kaď údaje doterajšleho stavu výkazu výmer sů zhodné s Ůda]ml platných výpisov z katastre nehnutel‘ností
Vyhctoviteľ Kraj I Okres

1J.tovakjMíi«iIáš Obec
REALL/PTOI S.10.

Číslo Mapovýúzemie UpžovskýMĹ(iiféŠ plánu 36735229-39/2021 listčiCoi Náíepku2O2T/12 OSlOlLIptovský
M/hvláš

M na addelenie a určen/a i práva kpozemkornp4 198u/e-ma,kihh)reaBotavsk GEOMETRICKÝ PLA../ČO:36735299

ůradne overllVyhotovil Autorizačne overii
Meno: Iog Katar/na Gav/áková

Dňa: I Meno: Bc. MarekBenko Dče:15032021 16032021
1Meno; lnFranIišek/1r/c Dia; Čisto:

Nové hranice boll v piliode označené Náležitosfami a presnostou zodpovedá predpisom Úradrie owrené podta 9 zákona NR SR č.21 511 995d,ekhm,; píotarn lz O geodézii a kartografii
Záznam podrobného merania (meračský náčrt) Č.

Sůradnice bodov označených člslarnl a ostatné me
račské údaje sú uložené vo všeobecne] dokumentácii Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis

tě. 6.76-1997 tě. 6.50-1997
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