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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

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 nehnutelriého majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretefa spósobom podlä

9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Palúdzka,

vprospech: Pavel Pompa s manž., Palugyayho 1095/21, 031 01 Liptovský Mikuláš - Palúdzka

Mestské zastupitelstvo

I. konštatuje, že

1. prebytočnosť nehnutel‘ného majetku a zámer odpredat‘ tento majetok mesta z dóvodu hodného

osobitného zretel‘a spósobom podľa 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom

znení, schválilo mestské zastupitelstvo Uznesením Č. 18/2022 zo dňa 03.03.2022.

2. komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 16.02.2022 prerokovala z hl‘adiska územnoplánovacieho

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

ho MsZ schválit‘.

II. schvaluje

predaj nehnuteI‘iého majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom podľa 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretel‘a, v k.ú. Palúdzka, a to:
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— pozemok parc. č. KN-C 2055/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 rn2, podia geometrického

plánu č. 40003337-120/2021, nachádzajúceho sa na ul. Palugyayho, v prospech: Pavel Pompa

a manželka Kvetoslava Pompová clo BSM, obaja trvale bytom Palugyayho 1095/21, 031 01 Liptovský

Mikuláš - Palúdzka, za kúpnu cenu I 056 eur (t. j. 33,- eur/rn2). Účelom prevodu je zarovnanie a

scelenie pozemku parc.č. KN-C 2055/20 s pozemkami parc. č. KN-C 1779/2 a parc.č. KN-C 1779/3 a

stavbou•. „Rodinný dom‘ súp. Č. 1095 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1779/3 v bezpodielovorn

spoluvlastníctve nadobúdateľov (LV Č. 3319).

V zmluve bude uvedené, že kupujúci síje vedomý, že cez pozemok parc. č. KN-C 2055/20 sú trasované

podzemné inžinierske siete - prípojky elektriky, vody a kanalizácie vo vlastníctve nadobúdateľov, na

ktoré sa vzt‘ahujú ochranné pásma. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v

účtovníctve k 31.05.2022 predstavuje 298,75 eur, čo je 16,597 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom

prevodu sa podia platných 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:

pozemok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pri pozemkoch parc. č. KN-C 1779/2, parc. Č. KN-

C 1779/3 a stavbe•. „Rodinný dom“ súp. Č. 1095 vo vlastníctve žiadatel‘ov; pozemok má pre svoj tvar

a malú výmeru obmedzené samostatné využitie; z hľadiska jeho situovania v blízkosti komunikácie s jej

ochranným pásmom je pre mesto nevyužitelný; ide o prevod vlastníctva, ktorý je účelný len pre

konkrétneho záujemcu.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022
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Dóvodová správa

Pán Pavel Pompa a manželka Kvetoslava Pompová, obaja trvale bytom: Palugyayho 1095/21, 031 01 Liptovský

Mikuláš - Palúdzka, sú bezpodielovýrni spoluvlastníkmi nehnutel‘ností nachádzajúcich sa v k. ú. Palúdzka, na ul.

Palugyayho, ato pozemkov parc. č. KN-C 1779/2, parc.č. KN-C 1779/3 a stavby. ‚Rodinný dom“ súp. Č. 1095

postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1779/3, zapísaných v katastri nehnuteľností na LV Č. 3319.

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkorn nehnutel‘nosti nachádzajúcej sa na ul. Palugyayho v kú.

Palúdzka, a to susedného pozemku parc. č. KN-C 2055/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 rn2, podia

geometrického plánu č. 40003337-120/2021 vytvoreného z pozemku parc.Č. KN-C 2055/12, zapísaného

v registri „C‘ na LV Č. 4401 v katastri nehnutei‘ností, v prospech mesta, v podiele 1/1.

Manželia Pompovci požiadali o odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 2055/20 za úČelom scelenia 50 svojím

vlastníctvom, a to s pozemkami parc. Č. KN-C 1779/2, parc.Č. KN-C 1779/3 a stavbou „Rodinného domu“ súp.

Č. 1095 stojaceho na pozemku parc. č. KN-C 1779/3 (LV Č. 3319).

Tunajší odbor ŽP a dopravy podIa vyjadrenia zo dňa 30.06.2021 nemá námietky k odpredaju pozemku vo

vlastníctve mesta.

Z hl‘adiska územnoplánovacieho Referát hlavného architekta podIa vyjadrenia zo dňa 30.06.2021 odporučil

predaj pozemku parc.č. KN-C 2055/20 za podmienky, že bude dodržaná línia oplotenia, ktorú je potrebné

najskčr odsúhlasiť na tunajšom referáte. Na základe tejto požiadavky si žiadatelia dali vypracovat‘ Geometrický

plán (súčasťou návrhu), ktorý bol odsúhlasený príslušným referátom, t .j. v rámci výstavby bude dodržaná línia

oplotenia. PodIa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš ide o stavebný pozemok v urbanistickom

bloku „obytné úzernie s prevahou rodinných domov“, cesta 1/18 Palugyayho B2 MZ 8,5/50 s hlavnou

cyklotrasou.

Pozemok vo vlastníctve mesta má pre svoj tvar, malú výmeru a umiestnenie v tesnej blízkosti mestskej

komunikácie obmedzené samostatné využitie, a preto je pre mesto stavebne nevyužitelný a nepotrebný.

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 zreteľa, priČom osobitný zretel‘ je

zdóvodnený v schval‘ovacej časti tohto návrhu.
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PRÍLOHA Č. Zaůj

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

Vyhotoviter Kraj Okres Obec

Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
Ing. Ján BENIKOVSKÝ Kat. Číslo Mapový

geodet a kartograf ůzemie: Palúdzka plánu 40003337-120/2021 Ust Č. 3-6/22
V Luhoch 5

031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ -

GEOMETRICKY PLAN na oddelenie pozemku p.č. 2055/20.

IČO: 40 0033 37

Vyhotovil Autorizačne overil

Meno: LUhICE1 Piiarčíkov,
Dňa: Meno: Dňa: 4etý Dňa: Číslo:

20.1.2022 Ing. Ján Benikovský 20.1 .20 In ť4flenikovský O2?. C2 113jo‘L02.2
Nové hranice boli v prírode označené Náležitosť aiio jrpiso Úradne overené dr 9‘Uk NIS Č. 21511995

kol,km, plotom / Z z o geodéřřafil‘
‚
I_í

Záznam podrobneho m;rania (meracsky náčrt) Č I / ..ä,
Suradnjce bodov označenych celami a ostatně meračske ‚ 1čia

‘

/ O PČ*ĺtkaa pocjpis
údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii e-.) ľ

t. Č. 6.50 - 1997
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VÝKAZ VÝMER
PRILOHA Č. 2cj

Doterajší stav — Nový_stav
Číslo k Od Vlastník

PK parcely Výmera Druh Diel parcele parcely Číslo Výmera Druh (má opráv. osoba)

vložky — — pozemku Číslo m2 Číslo m2 parcely — — pozemku adresa, (sídlo)

LV PK KN ha m2 ha m2 kód

Stav právny je totožný s registrom

C KN

4401 2055/12 32 7ast. p1. 2055/12 14 zast. p1. doterajší

VI
18

2055/20 18 zast. p1. Pompa Pavela Kvetoslava

IB rod. Balážová

Palugyaya 1095/21

Liptovský Mikuláš

Spolu 32 32

Legenda kód spósobu využívania 18- pozernok, na ktorom je dvor
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PRÍLOHA . 3

Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš> kú. Palúdzka

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužitelné na právne úkony (lil)

Meranie a eratické zrlázomenie je len informalivne a je nepoužiteľné na vytýčenie hranic pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hranic pozemkov a osadenie stavieb na pozemky móže

vykonať len odborne spásobilá osoba.


