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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 časť uznesenia Č. 5/2022 zo dňa 03. 03. 2022

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

mestské zastupitelstvo v Liptovský Mikuláši dňa 03. 03. 2022 uznesením Č. 5/2022 v Časti II. schválilo

predaj nehnutel‘ného majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom podIa 9a ods. 8 písm. e) zákona Č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretel‘a, v k. ú. Liptovský

Mikuláš, a to: novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 6557/54 zastavané plochy a nádvoria o výmere

718 rn2, ako „diel 1“ a KN-C 6557/55 zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 rn2, ako „diel 3, podIa

geometrického plánu Č. 45554048-58/2021, odČlenených z pozemkov parc. Č. KN-E 6557/1 a KN-E

6570/2, zapísaných v katastri nehnutel‘ností na LV Č. 7123 v prospech mesta Liptovský Mikuláš,

nachádzajúcich sa na ul. Garbiarskej, /pozemky spolu o výmere 769 m2/, v prospech spoloČnosti

Liptovský Mikuláš Property Developrnent, as., 50 sídlom Mostová 34, 034 01 Ružomberok, IČO: 35 805

722, za kúpnu cenu spolu 50 754 eur (t. j. 66,- eur/m2). ÚČelom prevodu je majetkovoprávne

usporiadanie vlastníckych vzt‘ahov k pozemkom parc. Č. KN-C 6557/54 a KN-C 6557/55, na ktorých sa

v Časti nachádza zeleň a v Časti sú zastavané stavbou parkoviska a spevnených plóch, a ktoré sú

v súČasnosti vo vlastníctve žiadateľa, ktorý je investorom stavby obchodného centra „OB I Liptovský

Mikuláš. Vybudovaná stavba parkoviska a spevnených plóch je pril‘ahlou plochou, ktorá svojim

umiestnením avyužitím tvorí neoddelitel‘ný celok so stavbou. „OBCHODNĚ CENTRUM“ súp. Č. 4118

postavenej na parcele Č. KN-C 587 vo vlastníctve žiadatel‘a (LV Č. 5821). V kúpnej zmluve bude uvedené,

že kupujúci si je vedomý, že cez pozemky parc. č. KN-C 6557/54 a KN-C 6557/55 prechádzajú
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inžinierske siete, a to splašková kanalizácia a vodovod DN125 v správe Liptovskej vodárenskej

spoločnosti, as., STL plynovod — STL1-DN200 PE v správe SPP — distribúcia, as., rozvod SLP v správe

Slovak Telekom, as., dažďová kanalizácia v správe Slovenskej správy ciest. V prípade, ak sa

v budúcnosti preukáže, že dažd‘ová kanalizácia v správe mesta Liptovský Mikuláš sa nachádza na

pozemkoch, ktoré sú predmetom prevodu, spoločnost‘ Liptovský Mikuláš Property Development, a.s. sa

zaviaže k uzatvoreniu zmluvy o zriadenĺ vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia dažd‘ovej

kanalizácie cez tieto pozemky a práve vstupu za účelom prevádzkovania tejto inžinierskej siete,

v prospech mesta Liptovský Mikuláš, pričom pójde o zriadenie časovo neobmedzeného a bezodplatného

vecného bremena.

II. mení

schval‘ovaciu čast‘ uznesenia Mestského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši Č. 5/2022 zo dňa 03. 03.

2022 nasledovne:

• póvodný teXt•. „Liptovský Mikuláš Property Development, as., so sídlom Mostová 34, 034 01

Ružomberok“ sa nahrádza teXtom: „Supernova Liptovsky Mikulas s.r.o., 50 sídlom

Lazaretská 8, 811 08 Bratislava — mestská čast‘ Staré Mesto“.

Vo zvyšnej Časti ostáva uznesenie nezmenené.

Ing. Ján BIcháč, PhD.

primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022
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Dóvodová správa

V procese prípravy materiálu do MsZ a schvaľovania predmetného prevodu došlo k zmene v osobe kupujúceho,

ČD spösobilo nesúlad v schval‘ovacej Časti uznesenia Č. 5/2022 zo dňa 03. 03. 2022 s výpisom Obchodného

registra Slovenskej republiky. Vzhl‘adom k tornu je potrebné v texte uznesenia zmeniť názov obchodnej

spoloČnosti a jej sídlo.
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