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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 12. 12. 2022 čĺslo 12022

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

nakladanie s majetkovými právami mesta

- odpredaj nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom

podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znen v k.

ú. Okoličné, ul. Okoličianska, v prospech: Ing. Martin Majer s manželkou, Okoličianska

158/4, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné

Mestské zastupitel‘stvo

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 Uznesením zo dňa 25. augusta 2022 Č. 99/2022.

2. komisia územného rozvoja avýstavby MsZ dňa 10.08.2022 prerokovala z hľadiska

územnoplánovacieho návrh odpredat‘ pozemky vo vlastníctve mesta tak, akoje uvedené v Časti II. tohto

uznesenia a odporúČa ho MsZ schválit‘.

II. schvaľuje

predaj nehnutefného 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, vk. ú. Okoličné, a to:

• pozemok parc. Č. KN-E 121/504 záhrady o výmere 102 m2 zapísaný v katastri nehnuteľností

v registri „E‘ na liste vlastníctva Č. 2041 v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1,
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• pozemok parc. Č. KN-C 580/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 zapísaný v katastri

nehnuteľností v registri ‚C‘ na liste vlastníctva Č. 631 v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele

1/1,

/pozemky spolu o výmere 115 m2/ nachádzajúce sa na ul. Okoličianska, v prospech Ing. Martin Majer

a manželka MVDr. Zuzana Majerová do BSM, obaja trvale bytom Okoličianska 158/4, 031 04 Liptovský

Mikuláš - OkoliČné, za kúpnu cenu 3 795 eur, (L j. 33 eurlm2).

Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom parc. č. KN-E

121/504 a KN-C 580/2, ktoré svojím oplotením tvoria kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 580/1,

KN-C 580/3, KN-C 580/6, KN-C 580/7, KN-C 580/8, stavbou:,, Rodinný dom súp. Č. 158 postavenou na

pozemku parc. Č. KN-C 580/1 a stavbou: Veterinárna ambulancia“ súp. Č. 1061 postavenou na pozemku

parc. č. KN-C 580/8 vo vlastníctve nadobúdateľov (LV Č. 94). V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci

sú si vedomí, že na pozemku parc. Č. KN-C 580/2 je zriadené vecné bremeno práva uloženia inžinierskej

siete - vodovodné potrubie PVC DN 40 v prospech vlastníka pozemku parc. č. KN-C 580/1, vyznačené

v časti C: Ťarchy na liste vlastníctva Č. 631.

Všeobecná hodnota pozemkov parc. č. KN-E 121/504 a KN-C 580/2 podľa znaleckého posudku č.

133/2022 zo dňa 15. 08. 2022 vyhotoveného znalcom Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 3 556,95 eur,

zaokrúhlene 3 560 eur, čo je 30,93 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného

v účtovníctve k 30. 11. 2022 predstavuje 4 741,03 eur, Čo je 41,23 eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom

prevodu sa podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú

v zóne II., pričom min imáma kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 — 66

eur/m2.

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

súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom zámer tohto prevodu podlieha zverejneniu na ůradnej tabuli mesta

a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zretel‘a:

- ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzt‘ahov k pozemkom parc. č. KN-E 121/504

a KN-C 580/2, ktoré svojím oplotením tvoria kompletný celok s pozemkami a stavbami vo

vlastníctve nadobúdateľov (LV č. 94), pričom predmetné nehnuteľnosti žiadatelia nadobudli od

póvodných právnych predchodcov,

- mesto na tieto pozemky nemá zabezpečený priamy prístup, a preto sú pre mesto stavebne

nevyužiteľné a nepotrebné,

- predmetným prevodom sa zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu. Ide o prevod

vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu, nakoľko pozemok je t. Č. oplotený

k rodinnému domu

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022
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Důvodová správa

Ing. Martin Majer a manželka MVDr. Zuzana Majerová, obaja trvale bytom Okohčianska 158/4, 031 04 Liptovský

Mikuláš - Okoličné sú bezpoclielovými spoluvlastníkrni nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Okoličné, na ul.

Okoličianska, a to pozernkov parc. č. KN-C 580/1, KN-C 580/3, KN-C 580/6, KN-C 580I7 KN-C 580/8, stavby:

„Rodinný dorn“ súp. Č. 158 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 580/1 a stavby: Veterinárna arnbulancia“ súp.

Č. 1061 postavenej na pozemku parc. Č. KN-C 580/8 (LV Č. 94).

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkorn nehnuteľností nachádzajúcich sa na ul. OkoliČianska, v k. Ú.

OkoliČné, ato pozemku parc. č. KN-E 121/504 záhrady o výrnere 102 rn2, zapísaného v katastri nehnuteľností

v registri „E na liste vlastníctva Č. 2041, v podiele 1/1 a pozemku parc. Č. KN-C 580/2 zastavané plochy

a nádvoria o výrnere 13 rn2, zapísaného v katastri nehnuteľností v registri „C‘ na liste vlastníctva Č. 631, v podiele

1/1.

ide o pozemky, ktoré sú v súČasnosti oplotené spolu s pozemkarni parc. Č. KN-C 580/1, KN-C 580/3, KN-C 580/6,

KN-C 580/7k KN-C 580/8, stavbou.,, Rodinný dorn“ súp. Č. 158 postavenou na pozemku parc.č. KN-C 580/1

a stavbou: Veterinárna arnbulancia“ súp. Č. 1061 postavenou na pozemku parc. Č. KN-C 580/8 Woria jeden celok.

ÚČelom prevodu je teda majetkovoprávne zosúladenie skutkového a právneho stavu a usporiadanie

majetkovoprávnych vzťahov. Původní predchodcovia nehnuteľností nevyužili možnost‘ si pozemky vlastnícky

vysporiadať s mestom ako vlastníkorn. Žiadatelia nie sú póvodnými vlastníkmi a nehnuteľnosti ako také neužívajú

dlhé roky. V takorn prípade nejde o rnajetkovoprávne usporiadanie z minulosti v zrnysle ustanovenia ČI, 7 písm.

d bodu 2. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš:

„Pri prevodoch majetku z důvodu hodného osobitného zreteľa může byť sadzba clen za predaj pozemku znížená

oproti cene urČenej V jednotlivých zónach uvedených v prílohe Č, 3, bod 2 týchto zásad na základe schválenia

mestským zastupitefstvom so zreteľom na zákon o štátnej pomoci (cena může byť upravená na výšku stanovenú

v znaleckom posudku alebo symbolickú, ak ide napr. o prevody pozemkov nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti

komunikáci pozemkov znehodnotených podzemnými vedeniami, na ktorých nie je možná výstavba,

majetkovoprávne usporiadanie pozemkov z minulosti prevody pozemkov za účelom poskytovania

starostlivosti zariadeniu sociálnych služieb, zdravotníckemu zariadeniu, škole).“

čo znamená, že kúna cena nemůže byť nižšia ako všeobecná cena Dodľa znaleckého posudku.

PodIa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš sa jedná o stavebné pozemky, „obytné územie

s prevahou rodinných domov“. Referát hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš posúdil predmetnú žiadost‘

dňa 11. 07. 2022, priČom proti predaju predmetných pozemkov nemá námietky.

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta navrhujeme vykonať spósobom 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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