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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

— prenájom nehnuteliého majetku mesta z dávodu hodného osobitného zreteľa podľa

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

Mikuláš, v prospech: REGION LIPTOV — Oblastná organizácia CR, so sídlom Štúrova

1989/4 1, 031 42 Liptovský Mikuláš

Mestské zastupitel‘stvo

konštatuje, že

komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 16.05.2022 prerokovala z hI‘adiska územnoplánovacieho

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

ho MsZ schváliť, pričom požaduje doplnit‘ do prílohy fotodokumentáciu dvoch cvičiacich prvkov a jednej

informačnej tabule.

II. schvaluje

uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteIého majetku mesta do nájmu podlä 9a ods. 9

písm. c) zákona č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako pripad hodný osobitného zreteíä, v

k. ú. Liptovský Mikuláš, a to:
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• časť pozemku parc. č. KN-E 5643/2 (KN-C 7243/1) o výrnere cca 4 rn2, zapísaný na liste

vlastníctva Č. 7123,

• časť pozemku parc. č. KN-E 5585/102 (KN-C 7240) o výmere cca 4 m2, zapísaný na liste

vlastníctva Č. 7123,

• časť pozemku parc. č. KN-C 7231/1 o výmere cca 1 rn2, zapísaný na liste vlastníctva Č. 4401,

(lokalita Háj Nicovó), v prospech nájomcu: REGION LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného

ruchu, so sídlom: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 42219906, na dobu určitú 10 rokov,

za nájomné vo výš ke I eurlrok.

ÚČelom nájmu je vybudovanie dvoch cvičiacich prvkov na pozernkoch parc. č. KN-E 5643/2 a KN-E

5585/102 ajednej inforrnaČnej tabuli na pozemku parc. Č. KN-C 7231/1 v rámci stavby: „Kultúrno-prírodná

oddychová zóna na Háji-Nicovó“, ktoré budú slúžit pre širokú verejnost‘. Nájomná zmluva bude slúžit‘ ako

doklad na preukázanie „mého práva k pozernku v zmysle stavebného zákona smerujúci k vydaniu

stavebného povolenia k danej stavbe.

Ide o prenechanie nehnutel‘ného majetku mesta do nájmu z dövodu hodného osobitného zretel‘a, na

schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený nájom podlieha

zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zreteľa:

- prenechanírn nehnutel‘ného majetku mesta do nájmu vybuduje investor na pozemkoch vo vlastníctve

mesta 2 kusy cvičiacich prvkov a 1 kus informačnej tabule pre turistov a návštevníkov, s ciel‘om zlepšit‘

funkčnost‘ a atraktívnost‘ tohto prostredia v rámci stavby. „ Kultúrno-prírodná oddychová zóna na Háji

Nicovó“,

- ide o verejnú investíciu financovanú z časti z dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho

rozvoja SR a z časti zo zdrojov oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV,

- symbolická cena nájmu vo výške 1 euro/rok je stanovená z dóvodu, že realizáciou takýchto projektov

sa zvyšuje atraktívnosť turistického regiónu Liptov, pre širokú verejnost‘,

Cena nájmu je určená na základe platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,

v zmysle Článku 8 písm. A. bodu 4.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022
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Dóvodová správa

Tunajšie oddelenie životného prostredia a pol‘nohospodárstva požíadalo odbor právny o uzatvorenie Nájomnej

zmluvy na pozemky vo vlastníctve mesta, medzi mestom Liptovský Mikuláš, ako prenajímatelom

a spoločnost‘ou Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV („d‘alej ako OO CR“), ako nájomcom.

Jedná sa o prenájom časti pozemkov parc. č. KN-E 5643/2 a KN-E 5585/102 na vybudovanie dvoch cvičiacich

prvkov a časti pozemku parc. č. KN-C 7231/1 na vybudovanie jednej informačnej tabule (lokalita Háj Nicovó).

Dóvodom podania žiadosti je, že na získanie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

musí byt‘ žiadateľ, t. . OO CR vlastníkom pozemkov alebo dlhodobým nájomcom predmetných pozemkov na

ktorých sa má kultúrno-oddychová zóna vybudovat‘.

Lokalita Háj Nicovó je známa oddychová zóna a významný vyhliadkový bod s dohl‘adom na celý Liptov. Zároveň

je to aj památné miesto, jedno z najváčších bojov, ktoré sa odohrali počas 2. svetovej vojny na Slovensku.

Realizáciou stavby sa zlepší funkčnosť a atraktívnosť tohto prostredia pre turistov, návštevníkov a obyvatel‘ov

mesta Liptovský Mikuláš.

Referát hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš vyjadrením zo dňa 29.04.2022, nemá námietky k osadeniu

infotabule a cvičiacich prvkov.

Predmetný nájom nehnutel‘nosti vo vlastníctve mesta je možné realizovat‘ podľa 9a ods. 9 písm. c) 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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@ Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Export

V‘,
CVáCLAc YOK

(c-c«, 4‘fl2

724216

PAHATN(K

PRÍLOHA Č. 1

Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Mikulaš kú. Liptovský I

‘ Háj
7243/2

1203

7243/1

724211

7243/10

7242/1

732

7243/10

Vytlačené z aplikécie Mapový klient ZBGIS. Nepoužitelné na právne úkony. (lil)
Meranie a graf/cké znázornenie ie len informativne aje nepoužiterri na ‘týčenie hranic pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hranic pozemkov a osadenre Stavieb na pozemky móže
vykonaflen odborne spůsobilá osoba
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@ Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Export
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš v kú. Liptovský Mikuláš

PRÍLOHA Č. 3

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/1)
Meranie a grafické znézornenin je Inn informativne a je nepoužiteYné na vytýčeriie hranic pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hranic pozemkov a osadenie stavieb na pozemky móže
vykonat les odborne spósobilá osoba.



PRÍLOHA Č.
@ Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

549W82

ze‘

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na prévne úkony. (1/1)
Meranie a grafické znázornenie je len informativne aje nepoužiteřné na vytýčenie hranfc pozemkov a osadenie stavieb ria pozemky. Vytýčenie hranic pozemkov a osadenie slavieb na pozemky mbže
vykonaflen odborne spĎsobilá osoba.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Export

PRÍLOHA Č.

Žilinský> Liptovský Mikuláš> Liptovský Mikuláš> kú. Liptr

I

(1/1)Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužitelné na právne úkony.
Meranie a grafické znázorrienie je len informativne a je nepoužitelné na vytýčenie hranic pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hranic pozemkov a osadenie stavieb na pozemky móže
vykonat len odborne npósobilá osoba.



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Export

PRÍLOHA Č. 7

Žilinský Liptovský Mikuláš LÉptovský Mikuláš k ú. Liptovský Mikuláš

72271376

3

5997

(1/1)Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne Úkony.
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne ale nepoužaerné na vytýčenie hranic pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hranic pozemkov a onadenie stavieb na pozemky möže
eykona(Ien odborne spósobilá osoba.
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@ Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Export5
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš kú. Liptovský Mikuláš

PRÍLOHA Č. 9

I

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/1)
Meranie a grafické znázornenie ie Inn informativne a ie nepoužiterně na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hranic pozemkov a osadenie stavieb na pozemky móže
vykonaťlen odborne spósobilá osoba.


