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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 02. 06. 2022 číslo /2022

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 zretelä spésobom

podlä 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení, vk. Ú.

Liptovský Mikuláš, lokalita Pod stráňami, v prospech: Petry Vlhovej, Zápotockého 4605/40,

031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto

Mestské zastupitelstvo

konštatuje, že

1. komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 01.06.2021 a komisia finančná a majetkovo-právna MsZ

dňa 07.06.2021 prerokovala zámer mesta odmenit‘ Iyžiarku Petru Vlhovú za celkové prvenstvo vo

Svetovom pohári alpských lyžiarok, predajom pozemku vo vlastníctve mesta s tým, že obidve komisie

zámer odporučili MsZ schválit‘. Pri schvalovaní zámeru balo navrhnuté riešenie, že mesto najskór pristúpí

k uzatvoreniu Zámennej zmluvy medzi zmluvnými stranami Ing. lvicou Hlavnovou a mestom Liptovský

Mikuláš, na základe ktorej mesto nadobudne pozemok na výstavbu rodinného domu určený pre Petru

Vlhovú. Predmetná zámena bala schválená Uznesením mestského zastupitelstva liptovský Mikuláš č.

16/2022 zo dňa 03.03.2022. Následne na to bola podpísala Zámenná zmluva Č. 185/2022/Práv. za dňa

19.03.2022, ktorej vklad bol povolený v katastri nehnutel‘ností rozhodnutím č. V 1560/2022 zo dňa

05.05.2022.Týmto dňom mesto nadobudlo vlastnícke právo k pozemku parc. Č. KN-C 71 51/7.
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2. zámer mesta odmenit‘ lyžiarku Petru Vlhovú za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári alpských lyžiarok,

predajom pozemku vo vlastníctve mesta bol schválený Uznesením MsZ Č. 53/2021 zo dňa 16.06.2021.

V zámere sa predpokladalo s vybudovaním kompletnej infraštruktúry na pozemkoch pod Stráňami Zo

strany Ing. Hlavnovej ako investorom/vlastníkom, v rámci plánovanej výstavby 6 rodinných domov v danej

lokalite. Mesto tak malo nadobudnút stavebný pozemok určený na výstavbu rodinného domu pre Petru

Vlhovú aj s eXistujúcimi inžinierskymi stavbami. K tomuto však nedošlo, pretože medzi Ing. lvicou

Hlavnovou a Petrou Vlhovou bol dohodnutý nový postup realizácie inžinierskych sietí, na základe ich

osobného stretnutia zo dňa 10.10.2021. VsúČasnej dobe preto nie sú na pozemku, ktorýje predmetom

prevodu vybudované prípojky, avšak sú tam eXistujúce body napojenia plynu, vody a kanalizácie,

elektriky.

Ii. schvaluje

prebytočnost‘ nehnutelriého majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš a predaj nehnuteIiého majetku mesta

Liptovský Mikuláš spósobom podľa 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom

znení ako prípad hodný osobitného zretelä, v k. ú. Liptovský Mikuláš, a to:

• pozemok parc. č. KN-C 7151/7 orná póda o výmere 987 m2

nachádzajúci sa na ul. Pod Stráňami (lokalita Mútnik), evidovaný v operáte katastra na LV Č. 7123

v prospech: Petra Vlhová, trvale bytom Zápotockého 4605/40, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto,

za kúpnu cenu I Euro, určený na výstavbu rodinného domu, ako odmenu za získanie velkého

krištál‘ového glóbusu a celkového prvenstva vo Svetovom pohári alpských lyžiarok zo rok 2021.

V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúca si je vedomá, že pozemkom parc. č. KN-C 7151/7 je

trasovaný podzemný STL plynovod, na ktorý sa vztahuje ochranné pásma (bez zápisu vecného bremena

v operáte katastra). Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovníctve

k 31 .05.2022 predstavuje 62 800 eur, čo je 6363 eur/m2. Všeobecná hodnota pozemku parcely č. KN-C

7151/7 predstavuje 62 800,00 eur (t. j. 63,63 eur/m2), čo je hodnota stanovená podIa znaleckého

posudku č. 250/2021 zo dňa 29.11.2021 vyhotoveného znalcom Ing. Miroslavom Todákom.

ide o prevod majetku mesta z dövodu hodného osobitného zretel‘a, na schválenie ktorého je potrebný

súhlas 3/5 všetkých poslancov, priČom zámer prevodu podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a

internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zreteľa:

- zviditel‘nenie mesta Liptovský Mikuláš svojim výkonom vo svete ako osoba reprezentujúca Slovensko

- získanie vel‘kého krištáľového glóbusu a celkového prvenstva vo Svetovom pohári alpských lyžiarok

- symbolická kúpna cena vo výške 1 euro je určená na základe platných Zásad hospodárenia

a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš, v zmysle Článku 7 písm. C. bodu 3. a písm. D.

bodu 2.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022

3



Důvodová správa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odmeniť slovenskú Iyžiarku Petru Vlhovú za získanie velkého krištáľového

glóbusu a celkového prvenstva vo Svetovom pohári alpských lyžiarok, a to predajom pozemku vo vlastníctve

mesta, bol schválený uznesením mestského zastupitelstva č. 53/2021 zo dňa 16.06.2021. Predmetné

uznesenie rieši postup, na základe ktorého mesto musí najskór nadobudnút‘ stavebný pozemok na výstavbu

rodinného domu, nakol‘ko takým pozemkom nedisponuje vo svojom majetku a následne ho odpredat‘ slovenskej

lyžiarke za 1 euro. Pretože mesto sa stalo výlučným vlastníkom pozemku, a to parcely č. KN-C 7 151/7 určenej

na výstavbu rodinného domu, získanej titulom nadobudnutia: Zámenná zmluva, ktorej vklad bol povolený pod č.

V 1560/2022 zo dňa 05.05.2022, predkladáme predložený návrh.

Predložený návrh predkladáme v súlade s prijatými uzneseniami mestského zastupitelstva č. 53/2021 zo dňa

16.06.2021 ač. 16/2022 zo dňa 03.03.2022 tak, akoje to uvedené v časti II. tohto uznesenia.

4



O

t
O
0
X
W

FOZ.EMO .č.KIC 151J,
9B‘ 112 VLTNIf;

tTO (LV

PRÍLOHA Č. I

Z



PRÍLOHA Č. Z
© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
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