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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 12. 12. 2022 číslo 12022

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

a nakladanie s majetkovými právami mesta

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

podra 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v k. Ú.

Liptovský Mikuláš, ul. Štúrova, medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou MASTO

REAL, s. r. O., So sídlom Dolná 16, 974 01 Banská Bystrica

Mestské zastupiterstvo

konštatuje, že

uznesením mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Č. 39/2021 zo dňa 16. 06. 2021 v bode 1.2

bob schválené uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve spósobom podra 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 — medzi zmluvnými stranami mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou MASTO REAL,

s .r. o., Dolná 16, 974 01 Banská Bystrica, Ičo: 46 660 402.

2. v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši č. 39/2021 zo dňa 16. 06. 2021 bola

dňa 16. 07. 2021 uzatvorená Budúca zámenná zmluva Č. 489/2021/Práv. medzi mestom Liptovský Mikuláš

ako prvou zmluvnou stranou a spoloČnost‘ou MASTO REAL, s. r. o., Dolná 16, 974 01 Banská Bystrica,

IČO: 46 660 402 ako druhou zmluvnou stranou.

2



3. na stavbu: „Stavebné úpravy parkoviska MASTO REAL, s. r. o. bob vydané mestom Liptovský Mikuláš,

právoplatné kolaudačné rozhodnutie pod č. MsÚ/ÚRaSP/2022/4832-6/JVar zo dňa 26. 07. 2022, ktorým

bob povolené užívanie stavby: „Stavebné úpravy parkoviska MASTO REAL, s.r.o.“ pre stavebníka MASTO

REAL, s. r. o., Dolná 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 660 402.

II. schvaľuje

uzatvorenie Zámennej zmluvy na nehnutel‘ný majetok mesta Liptovský Mikuláš spósobom podl‘a 9a ods.

8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, v

k. ú. Liptovský Mikuláš, nasledovne:

nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, a to:

- novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 568/40 zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2 podľa

geometrického plánu č. 44820208-44/2021, pričom pozemok parc. č. KN-C 568/40 je vytvorený z pozemku

parc. Č. KN-C 568/1 ‚ zapísaný v katastri nehnuteľností na LV Č. 4401, nachádzajúci sa na ul. Štúrovej

zamenit‘

za nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve spoločnosti MASTO REAL, S. r. o.. so sídlom Dolná 16, 974 01

Banská Bystrica, IČO: 46 660 402, a to stavieb: „2 parkovacie státia“ a „chodník“ (bez pozemkov),

vybudovaných v rámci stavby.,, Stavebné úpravy parkoviska MASTO REAL, s. r. o., umiestnené na

pozemkoch parc. Č. KN-C 568/39 a KN-C 568/38 podľa geometrického plánu Č. 44820208-44/2021, priČom

pozemky parc. Č. KN-C 568/39 a KN-C 568/38 sú vytvorené z pozemku parc. č. KN-C 568/1 ‚ zapísaného

v katastri nehnuteľností na LV Č. 4401, nachádzajúceho sa na ul. Štúrovej. Na stavbu.,,Stavebné úpravy

parkoviska MASTO REAL, s.r.o.“ bob vydané mestom Liptovský Mikuláš, právoplatné kobaudaČné

rozhodnutie pod Č. MsÚ/ÚRaSP/2022/4832-6/JVar zo dňa 26. 07. 2022.

Mesto uvedenou zámenou nadobudne stavby: „2 parkovacie státia“, ktoré budú slúžiť pre potreby

parkovania mestského úradu a mestskej polície a „chodník“, ktorý bude verejne prístupný a bude využívaný

ako plocha vo verejnom záujme v súlade s platným územným plánom mesta. SpoboČnosť MASTO REAL,

s. r. o. uvedenou zámenou nadobudne pozemok parc. Č. KN-C 568/40, na ktorom sú vybudované 3

parkovacie státia, sbúžiace pre objekt súp. Č. 3520 postavený na parcele Č. KN-C 568/12 vo vlastníctve

spoloČnosti.

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vbastníctve mesta, a to pozemku parc. Č. KN-C 568/40 podľa

znaleckého posudku Č. 96/2022 zo dňa 28. 11. 2022 vyhotoveného znalcom Ing. Bohuslavom Babkom je

stanovená na 4 037,88 eur, čo ie 61,18 eur/m2. Všeobecná hodnota nehnuteľností vo vlastníctve

spoloČnosti MASTO REAL, s. r. o., a to stavieb: „2 parkovacie státia“ a „chodník“ podľa znaleckého posudku

Č. 96/2022 zo dňa 28. 11. 2022 vyhotoveného znalcom Ing. Bohuslavom Babkom je stanovená na 4 739,01

Cena zamieňaných nehnuteľností na základe dohody zmluvných strán je cena určená znaleckými

posudkami. Nakoľko hodnota zamieňaných nehnuteľností podľa znaleckých posudkov nie je rovnaká,

zmbuvné strany sa pri podpise zmluvy dohodnú, že nebudú voČi sebe uplatňovat‘ žiadne finanČné nároky

a nebudú si navzájom nič dlžní.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovníctve k 30. 11. 2022 predstavuje 3,3

eur, Čo je 0,05 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa Zásad hospodárenia a nakladania
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s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne I., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku

je v danej zóne stanovená na 66 eur/m2 — 100 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 úradnej tabuli mesta

a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zreteľa:

de o zámenu nehnuteľností, na základe ktorej mesto nadobudne do svojho výlučného vlastníctva stavby:

„2 parkovacie státia a „chodník“ (bez pozemku) na ul. Štúrovej, pred budovou mestskej polIcie, od

spoločnosti MASTO REAL, s. r. o., pričom parkovacie státia budú slúžit‘ pre potreby parkovania mestského

úradu a mestskej policie a chodník bude verejne prístupný a bude využívaný ako plocha vo verejnom

záujme v súlade s platným územným plánom mesta.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022

4



Důvodová správa

V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Č. 39/2021 zo dňa 16. 06. 2021 bola dňa

16. 07. 2021 uzatvorená Budúca zámenná zmluva Č. 489/202 1/Práv. medzi mestom Liptovský Mikuláš ako prvou

zmluvnou stranou a spoločnost‘ou MASTO REAL, s. r. o., Dolná 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 660 402,

ako druhou zmluvnou stranou. Predmetom tejto zmluvy bola zámena nehnuteľností, a to časti pozemku parc. č.

KN-C 568/1 o výmere cca 54 m2 vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš za nehnuteľnosti, a to budúce stavby: „2

parkovacie státia a „chodník“ (bez pozemku) vo vlastníctve spoločnosti, ktoré budú umiestnené a vybudované

na Časti pozemku parc. č. KN-C 568/1 o výmere cca 36 m2 vo vlastníctve mesta, nachádzajúcich sa na ul. Štúrovej

— východná strana mestského úradu (vstup do mestskej polície).

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovský Mikuláš,

nachádzajúcej sa na ul. Štúrovej (pred vstupom do budovy mestskej polície), a to pozemku parc. č. KN-C 568/40

zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2 podfa geometrického plánu č. 44820208-44/202 1, ktorýje vytvorený

z pozemku parc. Č. KN-C 568/1 ‚ zapísaný v katastri nehnutel‘ností na LV č. 4401.

SpoloČnost‘ MASTO REAL, s. r. o. je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Liptovský

Mikuláš, a to stavieb: „2 parkovacie státia“ a ‚chodník“ (bez pozemkov), vybudovaných v rámci stavby: „Stavebné

úpravy parkoviska MASTO REAL, s.r.o.“, umiestnené na pozemkoch parc. č. KN-C 568/39 a KN-C 568/38 podľa

geometrického plánu č. 44820208-44/2021, pričom pozemky parc. č. KN-C 568/39 a KN-C 568/38 sú vytvorené

z pozemku parc. č. KN-C 568/1, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV Č. 4401, nachádzajúceho sa na ul.

Štúrovej. Na stavbu: „Stavebné úpravy parkoviska MASTO REAL, s. r. o. bob vydané mestom Liptovský Mikuláš

právoplatné kolaudačné rozhodnutie pod Č. MsÚ/ÚRaSP/2022/4832-6/JVar zo dřia 26. 07. 2022 pre stavebníka

MASTO REAL, s.r.o., Dolná 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 660 402.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta formou zámeny

vykonať 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.

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, kec! údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov Z katostra nehnutelnostl

Vyhotoviteľ Kroj I Okres Obec

Žilinský I Liptovský Mikuláš I Liptovský Mikuláš
Ing. Frantliek OIeár — GJ Kat. I Člslo I Mapový

Belanská 550/13 územie Liptovský Mikuláš plánu 44820208—44/2021 list Č LM 2—6/12

Liptovský Hrádok na oddelenie pozemkov p.Č. 568/38—41
033 01

GEOMETRICKÝ PLÁN
a zameranie spevnených

IČO: 44820208 p.Č. 568/38—40 na vydonie
kolaudaČného rozhodnutia

Vyhotovil Autorizačne overil ůradne overilfl Jakub Petri
Mena:

Meno Dtto: I ČlsloOtta: I Meno: Dtto:

03.08.2022 Ing. Jozef Clut 039ďq7*ng. Jozef Gtut I -‘ 2022 Gi Zo/2O2.
Nové hranice boli v prlrode označené Náležitostem úradne overené Č. 215/195

obrubnÍkmi

Záznam podrobného meranio (meraČský náČ) Č.

Z.z o geodézii

381 1

Sárodnice bodov označených člslomi a ostotné meročské
__71r

ádaje sú uložené vo veobecnej dokumentócii

t.Č. 6.50 — 1997
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PRÍLOHA Č.

Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
Liptovský Mikuláš

VolnO lb

Banská Bystrico
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“f‘í‘KAZ VÝMER
str.1

Doterajš( stav Zmeny Nový_stav
Číslo — Druh

Výmera Vlastník< porcely Výmera Druh
De

k 2 od Číslo pozemku
(ió opróv osoba)ložky

pozemku parcele m parcely m2
parcely

LV KN—E KN—C ho m2 Číslo Číslo ha m2 kód adreso, (sídlo)

p áv y je tot žný
568/l

568/33

4401

4401

Spolu:

tav
0573 ost p1.

54 zast. pí.

0627

ost. pí. Doterojší

29

s re stror C
568/1

568/38

568/39

- 568/40

KN
0445

27

31

zast.pí.

22

zost.pl.
22

66 zasípl.

delto

MASTO REAL, sf0.

568/41

568/33

22

osLpL

29

zasípí.

22

detto

Doterojšf

22

36

0627

Legendo: kód spósobu využ(yanio 22 Pozemok. no ktorom je postavená inžinierska stavbo — cestná, miestno O účelová komunikácio, lesná cesto, pofná cesto,
29 Pozemok, na ktorom je okrasná záhrado, uličná o s(díisková zeleň, park o má funkčná zeleň O lesný pozemok


