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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

- mení čast‘ uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš zo dňa

4. februára 2016 číslo 5/2016

Mestské zastupitelstvo

konštatuje, že

1 . mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš uznesením zo dňa 4. februára 2016 Č. 5/2016 v časti II. pod

bodom 2. schválilo predaj prebytočného nehnuteľného majetku spösobom podia 9a ods. 8 písm. b)

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a zriadenie vecného bremena spočívajúce

v práve prechodu a vstupu osobami, v práve prejazdu a vjazdu motorovými a nemotorovými vozidlami

a v práve parkovania v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v k.ú. Liptovský Mikuláš — pozemku parc.č.

KN-C 6550/42 zastavané plochy a nádvoria o výmere 610 m2 podia geometrického plánu č. 45718946-

49/2015, nachádzajúceho sa na ul. 1. mája, v prospech družstva COOP Jednota Liptovský Mikuláš,

spotrebné družstvo, so sídlom ul. 1. mája 54, Liptovský Mikuláš 031 25, IČO: 00168963, za kúpnu cenu

17 519 eur (tj. 28,72 eur/rn2),

2. účelom prevodu bob majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č. KN-C 6550/42 zastavaného

stavbou: ‚Záchytné parkovisko pešej zóny východ‘ vo vlastníctve nadobúdateľa,

3. predmetným uznesením bob schválené, že v kúpnej zmluve bude dohodnuté, že kupujúci sa zavázuje

na prevádzanom pozemku parc.č. KN-C 6550/42 zachovat‘ eXistujúce parkovacie miesta v počte min. 29,

ktoré budú slúžit‘ aj verejnosti a ostanú nespoplatnené.
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II. mení

bod 2. schval‘ovacej časti uznesenia mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš Zo dňa 4.februára 2016

čĺslo 5/2016 nasledovne:

• za text: ‚V kúpnej zmluve bude dohodnuté, že kupujúci sa zavázuje na prevádzanom pozemku

parc.č. KN-C 6550/42 zachovat‘ existujúce parkovacie miesta v počte min. 29, ktoré budú slúžiť aj

verejnosti a ostanú nespoplatnené.‘ sa dopIňa text.,,Kupujúci bude oprávnený z exístujúcich

parkovacích miest vyhradit‘ 9 miest pre zákazníkov predajne UNIDOM, a to v dňoch a v čase:

Pondelok — Piatok 08.00 hod. — 17.00 hod. a Sobota 08.00 hod. — 12.00 hod.“

Vo zvyšnej časti ostáva uznesenie nezmenené.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022
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Důvodová správa

Coop Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, so sídlom ul. 1 mája 54, Liptovský Mikuláš 031 25, IČO:

00 168 963, doručilo mestu Liptovský Mikuláš žiadost‘ o uzatvorenie dodatku ku Kúpnej zmluve a zmluve

o zriadení vecného bremena. V žiadosti uviedlo, že spoločnost UNIDOM, s.r.o., ktorá je nájomcom

nebytového priestoru v jeho vlastníctve a prevádzkuje v ňom predajňu so železiarskym tovarom a domácimi

potrebami, ho požiadala o vyhradenie 9 parkovacích miest pre jej zákazníkov, a to v dňoch a v čase: Pondelok

— Piatok 08.00 hod. — 17.00 hod. a Sobota 08.00 hod. — 12.00 hod. Dövodom je skutočnost‘, že parkovacie

míesta sú váčšinou obsadené zamestnancami okolitých prevádzok a zákazníci predajne UNIDOM tak nemajú

v súvislosti s nákupom tovaru, resp. jeho odvozom, možnost zaparkovat‘ v blízkosti predajne. Nájomná zmluva

medzi COOP Jednota a spoločnosťou UNIDOM, s.r.o. je uzatvorená na dobu neurčitú.
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