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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

J1VA

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zodňa 12.12.2022 číslo 12022

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

nakladanie s majetkovými právami mesta

- odpredaj nehnutefného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretei‘a spósobom

podľa 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v k. ú.

Okoličné, ul. Sihotská v prospech: Jarolím Ratulovský s manž., Sihotská 2 13/2, 031 04

Liptovský Mikuláš — Okoličné

Mestské zastupitelstvo

I. konštatuje, že

1. prebytočnost‘ nehnuteľného majetku a zámer odpredať tento majetok mesta z dóvodu hodného osobitného

zreteľa spósobom podľa 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,

schválilo mestské zastupiteľstvo Uznesenírn Č. 97/2022 zo dňa 25. 08. 2022

2. komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 10. 08. 2022 prerokovala z hľadiska územnoplánovacieho

návrh odpredať pozemky vo vlastníctve mesta tak, ako je uvedené v Častili. tohto uznesenia a odporúča

ho MsZ schváliť.

II. schvaľuje

predaj nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom podra 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. Okoličné,

a to novovytvorených pozemkovpodra geometrického plánu č. 44026595— 37/2018:

• pozemok parc. č. KN-C 579/6 (dlel 1) zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 rn2,
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vytvorený z pozemku parc. č. KN-E 126 záhrady o výmere 98 rn2, zapísaného v katastri nehnuteľností

na LVČ. 2041,

• pozemok parc. č. KN-C 579f! (die! 2) zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 rn2,

odčlenený z pozemku parc. Č. KN-E 535 ostatné plochy o výmere 5226 rn2, zapísaného v katastri

nehnuteľností na LV Č. 2041

• pozemok parc. č. KN-C 578/2 (die! 3) záhrady o výmere 22 rn2,

odčlenený z pozemku parc. Č. KN-E 535 ostatné plochy o výmere 5226 rn2, zapísaného v katastri

nehnuteľností na LV Č. 2041,

nachádzajúcich sana ul. Sihotskej/pozemky spolu o výmere 174 m2!, v prospech Jarolíma Ratulovského

a manželky Anny Ratulovskej do BSM, obaja trvale bytom Sihotská 213/2, 031 04 Liptovský Mikuláš —

Okoličné za kúpnu cenu 5 742 eur, (t. j. 33 eur/rn2). Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie

vlastníckych vzt‘ahov k pozemkorn parc. č. KN-C 579/6, KN-C 579/7 a KN-C 578/2, ktoré svojím oplotením

tvoria kompletný celok s pozernkarni parc. č. KN-C 576/1 ‚ KN-C 577 a stavbou: „Rodinný dom“ súp. Č. 213

postavenou na parcele č. KN-C 577, vo viastníctve nadobúdateľov (LV Č. 479).

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30. 11. 2022 predstavuje

1 142,36 eur, Čo je 6,565 eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa podľa Zásad hospodárenia

a nakladania s rnajetkorn mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne II., pričom minimálna kúpna cena za

1 rn2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 — 66 eur/rn2.

ide o prevod majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný

súhlas 3/5 všetkých poslancov, priČorn zámer tohto prevodu podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta

a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zreteľa:

- ide o rnajetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom parc. Č. KN-C 579/6, KN-C 579/7

a KN-C 578/2, ktoré svojírn oplotením tvoria kompletný celok s pozernkarni parc. č. KN-C 576/1, KN-C 577

a stavbou. „ Rodinný dorn“ súp. Č. 213 postavenou na parcele Č. KN-C 577, vo vlastníctve žiadateľov.

Predrnetnýrn prevodorn sa zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu. Ide o prevod vlastníctva, ktorý

je účelný len pre konkrétnych záujemcov, nakoľko pozemky sú t. Č. oplotené k rodinného domu, a to už

viac ako 70 rokov.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022
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Dóvodová správa

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom nehnuteľností - novovytvorených pozemkov podľa

geometrického plánu č. 44026595 — 37/2018, a to: KN-C 579/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m (dlel

2), KN-C 578/2 záhrady o výmere 22 m2 (diel 3) odčlenených z pozemku parc. č. KN-E 535 ostatné plochy

o výmere 5226 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností v registri „E‘ na liste vlastníctva Č. 2041 v prospech mesta

Liptovský Mikuláš a KN-C 579/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2 (diel 1) odčleneného z pozemku

parc. č. KN-E 126 záhrady o výmere 98 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností v registri „E“ na liste vlastníctva

Č. 2041 v prospech mesta Liptovský Mikuláš.

Pán Jarolím Ratulovský a manželka pani Anna Ratulovská, obaja trvale bytom Sihotská 213/2, 031 04 Liptovský

Mikulkáš - Okoličné ako bezpodieloví spoluvlastníci nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Okoličné, na ul.

Sihotskej, ato pozemkov parc. č. KN-C 576/1, KN-C 577 a stavby: „Rodinný dom‘ súp. Č. 213 na pozemku parc.

Č. KN-C 577, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva Č. 479, požiadali mesto o odkúpenie

pozemkov parc. Č. KN-C 579/6, KN-C 579/7 a KN-C 578/2 podľa geometrického plánu Č. 44026595 — 37/2018,

za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom. Predmetné pozemky sú

dlhodobo žiadateľmi užívané a oplotené, od r. 1949. Jedná sa o dosporiadanie majetkovoprávnych vzt‘ahov

z minulosti.

Podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš sa predmetné pozemky nachádzajú v urbanistickom

bloku „obytné územie s prevahou rodinných domov“. Komisia územného rozvoja a výstavby mestského

zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 10. 08. 2022 posúdila predmetnú žiadosť a odporučila pozemky

odpredat‘ tak, ako je to uvedené v schvaľovacej časti tohto návrhu.

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ je

zdóvodnený v schvaľovacej časti tohto návrhu.
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PRÍLOHA Č.
Z

Nový stav

Jradne overerié pcia 9 zákona NR SR Č 2151995
Z.z. o geodéz a kartografii

DoteraJší stav

VÝKAZ VÝMER

Zmeny

Člsio D
Výmera Druh k od Číslo Výmera Druh Vlaslnik

vlast parcely
e parcele m2 parcely m2 pozemku (má opráv osoba)

— pozemku parcely —-

LV KN - E KN ha m2 Číslo Číslo ha m2 kód adresa (sidl)

STAV PRÁVNY

2041 126 98 záhrada I 5796 98 (126 zaniká)

2041 535 52 ostatp1 2 579‘7 54 (535 5150 os/atp/J doíeraj/

3 578‘2 22

3 535 22 5782 22 záhrada Mesto

4 Líplo vský Miku/áš

‚fúrvva 198941,

LqtovsA‘y Míku.‘áš

Ť 126 98 5796 98 zastav pí delto

18

2 535 54 5797 54 zastavpí dello

18

Spal 5324 174 174 5324

$jjtVPOOĽ4 REGISTB_A Q1N
578 224 záhrada 578‘! 202 záhrada da!erajš

4
‘k2‘ 5782 22 záhrada ako vsta‘e ptávnorn

4

5794 254 zas/a vpí 5794 102 zas/avpí dolerajši

18
tk‘ 5796 98 zaslavpí ako vstaveprávnom

— 18

577 54 zastavpí akc vstavepiávnom

— 18

SP‘Lj 478 478

jgyidaAQdspÓsobu vvzijivan/apozemkav

4. Pes/o van/e zeleniny, ovoc.rá a/ebo okrasná zeleň
18- Ovar

Geometrický plán je podkladem na právne úkony, ked iidaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodrré s údajmi platných v‘ýpisov z katastra nehnutenosti

\ yhotoite — Kraj Okres LilovsÁýAIivIáš 0b Liptovský M,Äu/áš

GEODET KA, S.ľ O. Katastr. Čisto Mapovy
ůzemie piánu 4l026595372018 lisíČ. 1641

Gazda vská 97222 03104L iotcvský Mikuláš ‚ ‚

e-ma4 geodelÁageodelka. sk na určen/e vtastnícÁ)rhprávkpozemkomparc. Č 578‘2

ičo 44026595 5796a579‘Z

Vyholov Autorizačne ovenl Úradne event
Meno:

Dňa I Meno Ing Jozef G/ut
17052018

Noie hrnce boli v prirode označené
p/atom, mxormi

Dňa:

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) Č.
1380

Meno: Ing Jozef G/už
17052018

Dňa:

Suadnice bodov označených čislami a ostatné ne

račske udae su uložené ve všeobecnej dokLimentácii

Číslo.

Pečiatka a podpis
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