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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

- návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš

Č. 89/2021 zo dňa 16. 12. 2021

Mestské zastupiteľstvo

ruší

uznesenie mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 89/2021 zo dňa 16. 12. 2021, a to:

A) návrh na nadobudnutie pozemkov nezistených vlastníkov, v správe SPF, Búdkova 36, 817 15

Bratislava, Ičo: 17335345, pre k. ú. Okoličné, kúpnou zmluvou

B) návrh na nadobudnutie pri pozemkoch neZistených vlastn[kov, v správe SPF, Búdkova 36, 817

15 Bratislava, Ičo: 17335345, pre k. ú. Okoličné, vyvlastnením

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022
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Důvodová správa

V procese prípravy realizácie novej cyklotrasy v rámci stavby•. „Výstavba cyklistických komunikácií

v Euroregióne Tatry — IV. etapa mesto Liptovský Mikuláš zabezpečovalo aj majetkovoprávne

usporiadanie pozemkov vo vlastníctve nezistených vlastníkov v správe Slovenského pozemkového

fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345 (ďalej len „SPF). SPF kžiadosti o nadobudnutie

pozemkov požadoval od mesta Liptovský Mikuláš uznesenie mestského zastupiteľstva o schválení

právneho úkonu. Z toho dóvodu mestské zastupiteľstvo uznesením zo dňa 16. 12. 2021 číslo 89/2021

schválilo nadobudnutie pozemkov vo vlastníctve nezistených vlastníkov od SPF.

Dňa 19. 07. 2022 bola medzi SPF, ako predávajúcim a mestom Liptovský Mikuláš, ako kupujúcim

uzatvorená Zmluva o prevode vlastníctva Č. 464/2022/Práv. podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

a 19 ods. 3 písm. a) zákona Č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva

k pozemkom v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 2 310,85 eur. Toho istého dňa bola medzi

SPF, ako prevodcom a mestom Liptovský Mikuláš, ako nadobúdateľom uzatvorená Zmluva

o bezodplatnom prevode vlastn[ctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 474/2022/Práv. podľa

34 ods. 9 a 13 zákona Č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového

vlastnĺctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoloČenstvách v znení

neskorších predpisov.

Znenie obidvoch vyššie označených zmlúv vyhotovoval SPF, priČom uznesenie mestského

zastupiteľstva zo dňa 16. 12. 2021 Č. 89/2021 napokon nebolo podkladom pre vyhotovenie ani jednej

zo zmlúv. Zároveň uvádzame, že v zmysle či. 4 písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom

mesta Liptovský Mikuláš nadobudnutie nehnuteľného majetku do 5 000 eur nepodiieha schváleniu

mestským zastupiteľstvom.
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