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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 25. 08. 2022 číslo 12022

K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu

a nakladanie s majetkovými právami mesta

- zámer odpredať nehnutel‘iý majetok mesta z dóvodu hodného osobitného zretefa

spósobom podlä 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom

zneni, v k. ú. lľanovo, ul. lfanovská - Urbár a komposesorát pozemkové spoločenstvo

lľanovo, So sídlom lľanovská 54/53, 031 01 Liptovský Mikuláš — Iľanovo

Mestské zastupitel‘stvo

konštatuje, že

komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 10. 8. 2022 prerokovala z hľadiska

územnoplánovacieho návrh odpredať pozemok vo vlastníctve mesta tak, ako je uvedené v častili. tohto

uznesenia a odporúča ho MsZ schválíť (odpredaj pozemku za cenu podra znaleckého posudku

z dóvodu, že ide o stavebný pozemok, pnp. navrhnút‘ dlhodobý nájom za symbolické nájomné)

II. schvaľuje

prebytočnosť nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš a zámer odpredať tento nehnuteľný

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v k. ú. lľanovo, a to:

pozemok parc. Č. KN-C 850/3 ostatné plochy o výmere 442 m2 (L V Č. 267),
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nachádzajúci sa na ul. lľanovská (v blízkosti futbalového ihriska) v prospech: Urbár a komposesorát

pozemkové spoločenstvo Iľanovo, so sídlom lľanovská 54/53, 031 01 Liptovský Mikuláš — ifanovo,

ičo: 37 97 45 72, za kúpnu cenu 25 100 (t. J. 56,79 eur/rn2). Účelom prevodu je majetkovoprávne

usporiadanie vlastníckych vzt‘ahov k pozemku parc. č. KN-C 850/3, ktorý v minulosti patru do spoloČnej

nehnuteľnosti žiadateľa a zároveň dójde k sceleniu nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa (LV Č. 331).

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku č. 40/2022 zo dňa 15. 05. 2022

vyhotoveného znalcom Ing. Bibianou Vozárikovou je stanovená na 25 110,02 eur, zaokrúhlene 25 100

čo je 56,81 eur/m2.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31. 07. 2022 predstavuje

22,10 eur, čo je 0,05 eur/m2. Pozemok, ktorý Je predmetom prevodu sa podľa Zásad hospodárenia

a nakladania s maJetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne III., pričom minimálna kúpna cena

za 1 m2 pozemku je v daneJ zóne stanovená na 18 eur/m2 — 33 eur/m2.

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

zámeru nenahrádza schváienie nre vodu nehnuteľného maietku v mestskom zastupitefstve. je len

podkladom jeho realizácie.

Dóvod hodný osobitného zreteľa:

- ide o póvodne „urbársky pozernok, ktorý bol v minulosti zoštátnený a mesto Liptovský Mikuláš ho

nadobudlo Od Jednotného roľnickeho družstva ČssP Liptovský Mikuláš na základe Hospodárskej

zmluvy č. Fin 122/13/90 zo dňa 02.03.1990;

- v susedstve predmetu prevodu sa nachádzajú výluČne pozemky tvoriace spoločnú nehnuteľnosť

žiadateľa (LV č. 331);

- žiadateľ dlhodobo podporuje v mestskej Časti lľanovo rozvoj športových aktivít tým, že od roku 1991

prenajíma TJ lľanovo za symbolické nájomné, v súčasnosti vo výške 1 euro, pozemky pod futbalovým

ihriskom, tenisovým ihriskom a šatňou TJ lľanovo (spolu o výmere 13 843 m2);

- predmet prevodu Je vzdialený cca 12 m Od miestnej cesty, nie je priamo prístupný Z verejného

priestranstva, prístup je možný len cez pozemky tvoriace spoločnú nehnuteľnosť žiadateľa;

- časť predmetného pozemku je využívaná ako prístup k stavbe: „Rodinný dom súp. Č. 132 na pozemku

parc. č. KN-C 459 v k. ú. lľanovo;

- na prevádzanom pozemku je uložené potrubie, ktorým je odvádzaná voda z okolitých prameňov.

Ing. Ján BIcháč, PhD.

primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022
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Dóvodová správa

Urbár a komposesorát pozemkové spoločenstvo lľanovo, So sídlom Iľanovská 54/53, 031 01 Liptovský Mikuláš

— Iľanovo, IČO: 37 97 45 72 (ďalej len ‚pozemkové spoločenstvo“) požiadal mesto Liptovský Mikuláš

o odkúpenie pozemku v k.ú. lľanovo, a to parc. č. KN-C 850/3 ostatné plochy o výmere 442 m2, nachádzajúci

sa na ul. lľanovskej (v blízkosti futbalového ihriska), zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva Č.

267 v prospech mesta Liptovský Mikuláš v pod iele 1/1.

Na pracovnom stretnutí so zástupcami mesta Liptovský Mikuláš členovia výboru pozemkového spoloČenstva

uviedli, že pozemok parc. č. KN-C 850/3 bol póvodne urbárskym pozemkom, ktorý po procese zoštátňovania

majetku nadobudlo Jednotné roľnícke družstvo ČSsP Liptovský Mikuláš. V minulosti sa v rámci „akcie

Z plánovala na predmetnom pozemku výstavba garáže pre autobus TJ lľanovo a keďže Iľanovo už v tom

čase bob mestskou čast‘ou mesta Liptovský Mikuláš, bob pre účely stavebného konania potrebné, aby sa

vlastníkom tohto pozemku stalo mesto Liptovský Mikuláš. Plánovaná výstavba garáže sa napokon

neuskutočnila, avšak mesto je naďalej vlastníkom označeného pozemku.

Podľa vyjadrenia tunajšieho referátu hlavného architekta, z hľadiska územnoplánovacieho sa pozemok parc.

Č. KN-C 850/3 nachádza v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou rodinných domov.“

Po schválení tohto zámeru mestským zastupiteľstvom, mesto Liptovský Mikuláš zverejní na úradnej tabuli

mesta a internetovej stránke mesta zámer predat‘ svoj majetok a jeho spósob. Následne bude prevod

pozemku parc. č. KN-C 850/3 schválený mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši.

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta navrhujeme vykonať podľa 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1 991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľje

zdČvodnený v schvaľovacej časti tohto návrhu.
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Dátum: 128.2022@ Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky k.U. IĽAIJOVO

Export PRÍLOHA Č.

(1/1)Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony.
Meranie a grafické znázomenie je len infomativne a je nepoužierné na vytýóenie hranic pozemkov a osadene stavieb na pozemky. Vytýčenie hranic pozemkov a osadenie siavieb na pozemky möže

vykonat len odbome spbsobilá osoba.



© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Parcela registra C, 850/3
Žilinský> Liptovský Mikuláš> Liptovský Mikuláš > kú. Iľanovo

PRÍLOHA Č. Z

(1/2‘Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony.
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