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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

- zámer odpredať nehnuteľný majetok mesta, z dá vodu hodného osobitného zretel‘a

spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom

znení, v k. ú. Okoličné, ul. Za Mostom, v prospech: OZ OČAMI PSA — Útulok Liptovský

Mikuláš, Prvá 217/9, 031 04 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto a zriadenie predkupného

práva v prospech mesta Liptovský Mikuláš

Mestské zastupitelstvo

konštatuje, že

1. komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 16.05.2022 prerokovala z hl‘adiska územnoplánovacieho

návrh odpredať pozemok vo vlastníctve mesta tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia s tým, že

neodporúča pozemok odpredať, ale odporúča pokračovat‘ v nájomnom vzt‘ahu na dobu d‘alšĺch 8 rokov

za nájomné vo výške 1 euro/ročne.

2. nájomný vztah k pozemkom medzi mestom Liptovský Mikuláš ako prenajímatel‘om a OZ OČAMI PSA —

Útulok Liptovský Mikuláš ako nájomcom, ktorý vznikol na základe Nájomnej zmluvy č. 1085/2014/Práv.

končĺ uplynutĺm doby, na ktorú bol dohodnutý t. j. 31.10.2022.

3. mesto Liptovský Mikuláš vykonáva svoju zákonnú povinnost‘ zabezpečit‘ odchyt túlavých zvierat na územĺ

mesta a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá, ktorá je súčast‘ou dóvodu

hodného osobitného zretel‘a zdóvodneného v schvaľovacej časti tohto návrhu, na základe Zmluvy č.

495/2022/ŽP o úschove odchytených túlavých zvierat uzatvorenej medzi mestom Liptovský Mikuláš ako

ukladatel‘om a OZ OČAMI PSA — Útulok Liptovský Mikuláš ako uschovávatel‘om.
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II. schval‘uje

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

hospodárenia a nakladania s maje tkom mesta Liptovský Mikuláš, zámer odpredať tento prebytoČný

majetok mesta Liptovský Mikuláš, z dóvodu hodného osobitného zreteľa, spósobom podl‘a 9a ods. 8

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení, v k. ú. Okoličné a zriadenie

predkupného práva v prospech mesta Liptovský Mikuláš, a to:

• pozemok parc. č. KN-C 1333/11 ostatné plochy o výrnere 4 258 rn2,

zapísaný v katastri nehnuteľností v registri „C na liste vlastníctva Č. 1628, nachádzajúci sa na ul. Za

Mostom (priemyselná zóna), v prospech: občianskeho združenia OZ OČAMI PSA — Útulok Liptovský

Mikuláš, so sídlom Prvá 21 7/9, 031 04 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto, IČO: 42 218 004, za kúpnu

cenu I euro. Účelom prevodu je zabezpečenie prevádzkovania karanténnej stanice a útulku pre psov na

území mesta Liptovský Mikuláš v súlade so stanovami občianskeho združenia a zákonnou povinnost‘ou

obcí zabezpečit‘ odchyt túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo

útulku pre zvieratá v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.

V kúpnej zmluve sa OZ OČAMI PSA — Útulok Liptovský Miku‘áš zaviaže k povinnosti, že predmet kúpy

bude využívat‘ výlučne na tieto účely, pričom v prípade nedodržania účelu, predrnet kúpy spätne odpredá

mestu Liptovský Mikuláš za rovnakú kúpnu cenu, za akú ho nadobudlo.

Súčast‘ou kúpnej zmluvy bude aj zriadenie predkupného práva v prospech mesta Liptovský Mikuláš podIa

603 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení na celý predmet kúpy za

rovnakú cenu, za akú ho kupujúci nadobudol, a to pre prípad akéhokol‘vek prevodu na tretiu osobu.

Predkupné právo sa zriadi ako vecné právo a vznikne vkladom do katastra nehnutel‘nostĺ, pričom pójde

o zriadenie predkupného práva ako časovo neobmedzeného. V prípade ak döjde k prevodu predmetu

kúpy na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu mesta, kupujúci sa zaväzuje uhradit‘ zmluvnú pokutu

vo výške všeobecnej hodnoty pozemku v čase jeho odpredaja na tretiu osobu.

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

61741 eur. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podia Zásad hospodárenia a nakladania

s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení nachádza v zóne II., pričom minimálna kúpna cena

za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 - 66 eur/m2.

Uvedený zámer podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. Schválenie

zámeru nenahrádza schválenie prevodu nehnutel‘ného maletku v mestskom zastupitel‘stve, ie len

podkladom ieho realízácie.

Dóvod hodný osobitného zretel‘a:

- z dóvodu verejného záujmu a v zmysle ustanovenia 22 ods. 9 a nasl. zákona č. 39/2007 Z. z.

o veterinárnej starostlivosti v platnom znení „Ministerstvo a obce zabezpečujú zriadenie alebo prevádzku

karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá alebo sa podiel‘ajú na prevádzke karanténnych staníc
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a útulkov pre zvieratá“ a zároveň „obec je povinná zabezpečit‘ odchyt túlavých zvierat na území obce

a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá“.

- z dövodu ochrany zdravia občanov a návštevníkov mesta pred napadnutím túlavým resp. bezprizornými

(často nakazenými a chorými) psami a podpory kastračného a sterilizačného programu,

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

„Pri prevodoch majetku z dóvodu hodného osobitného zretel‘a móže byt‘ sadzba cien za predaj pozemku

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

základe schválenia mestským zastupitel‘stvom 50 zretel‘om na zákon o štátnej pomoci (cena móže byt‘

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

pozemkov nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti komunikácií 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).“

- navrhovaná kúpna cena 1 euro za predaj je len symbolická, z toho dövodu, že OZ OČAMI PSA — Útulok

Liptovský Mikuláš nemá vlastný zdroj príjmov, ich náklady spojené s prevádzkou útulku hradia výlučne

z príspevkov mesta Liptovský Mikuláš, 2% z daní a občasných príspevkov dobrovol‘níkov.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022
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Důvodová správa

Občianske združenie QZ OČAMI PSA — Útulok Liptovský Mikuláš, so sídlom Prvá 217/9, 031 04 Liptovský

Mikuláš - Staré Mesto, IČO: 42218 004 (d‘alej len „OZ OčAMI PSA) listom zo dňa 13.04.2022 požiadalo o

odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Okoličné na ulici Za Mostom, parc. č. KN-C

1333/11 ostatné plochy ovýmere 4258 m2 zapísaného v katastri nehnutel‘ností na LV č.1628, vo výlučnom

vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš vzhl‘adom na to, že doba Nájomnej zmluvy Č. 1085/2014/Práv., ktorú majú

uzatvorenú s mestom Liptovský Mikuláš na dobu určitú, uplynie dňa 31.10.2022.

Občianske združenie OZ OčAMI PSA vzniklo ako odpoved‘ na zlú situáciu s túlavými zvieratami v meste

a prímestských častiach Liptovského Mikuláša. CieI‘om OZ OČAMI PSA je poskytovať opusteným psom

starostlivost‘, či už veterinárnu, alebo ich socializáciu, hl‘adanie nových domovov, odhal‘ovanie týrania a zlé

zaobchádzanie so zvieratami. Postupom Času OZ OčAMI PSA prevzalo na seba prevádzku karanténnej stanice

mesta Liptovský Mikuláš. V rámci tejto činnosti sa zapája v spolupráci s Mestskou policiou Liptovský Mikuláš do

odchytov, preventívnej a kontrolnej činnosti súvisiacej so stavom túlavých zvierat na území mesta. SpoloČnými

silami sa snažia nešit‘ nielen svojpomocne problémy túlavých psov, ale aj podnety obyvatel‘ov, aby zvýšili

bezpečnost‘ a ochranu obyvatel‘ov pred túlavými a volne sa pohybujúcimi zvieratami.

Dňa 17.05.2022 OZ OčAMI PSA na základe Čestného vyhlásenia deklarovalo, že nedisponuje žiadnym

finančným majetkom. Prílohou tohto čestného vyhlásenia boli výpisy z bankových účtov za roky 2020 a 2021.

Útvar hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš posúdil predmetnú žiadost‘ dňa 20.04.2022, priČom uviedol,

že podia platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš ide o stavebné pozemky „územia priemyselnej

a stavebnej výroby“ bez chovu hospodárskych zvierat a bez poi‘nohospodárskej výroby, pričom prevádzka

karanténnej stanice a útulku je prípustná aj s ohl‘adom na ustanovenie článku 11 bod 2 Všeobecne závázného

nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 5/2018/VZN o verejnom poriadku a o chove a držaní hospodárskych

zvierat.

Predložený návrh nebolo možné prerokovať v Komisii finanČnej a majetkovoprávnej, nakoi‘ko k dnešnému dňu

táto komisia nie je uznášaniaschopná.

Po schválení tohto zámeru mestským zastupitel‘stvom mesto Liptovský Mikuláš zverejni na úradnej tabuli mesta

a internetovej stránke mesta zámer predať svoj majetok a jeho spósob. Následne bude prevod pozemku parc.

č. KN-C 1333/11 schválený v mestskom zastupitel‘stve.

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.

5



nI Uřad geodeain karlogralie ‚ kalaslra Slovenskej republiky

Parcela registra C, 1333/11
Skunky I Y Y tanků ZanažniPnruba

PRÍLOHA Č. ‘1

13271567 9

32 7iI20

32/tild

1327(23

1327r7

1377156

1333/4

I 327124
127656‘

149311

492/l

1493/l

1276501

1334/29

492/I

149311

Vytlačené z aplibácie Mapnc klient Z9GIS Neyoužilerné na prInce i/kony

Meaaniea;alekneraaomerunja bn elonrrrar/utreaje cepout,reln4 na arnoerae nano yoannnkon a onadenteslacebea pozemky Vytýčen/e hranic polenskou a neoder/e staniek na pozemky mole zykonalleo edbcnce epóe/edá osoba

(1/2)



Z

t
O
0
X

LLJ

PRÍLOHA Č.

t I

Z

O

.:



C Urad geodézie. kartografie a katasira Slovenskej republiky

Export
liptourky M kutat ku Okolrteé

4
_

l321I1

PRÍLOHA . 3

I, ul

71/2

Vytlačeoé z aplrkáoie Mapouy klient ZBGIS Nepnražiterné na pránne úkony
kteraneauinrokrzuszoinernjelenmtoimate.Jerwpo.ztoeféeazytyčnetvanopnnrnkon.osadtnuestaue00000zeouky Vytyrenuttwantcpoze‘in aosadee.asrerobnapottnukynrčtortkooa(keodbonespČnntAliosoba

(lpi)


