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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

, 

NAVRH NA UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 16. 01. 2023 číslo /2023 

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

nakladanie s majetkovými právami mesta 

- mení časť uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 6112022 zo dňa 

02.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo 

1. konštatuje, že 

mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši dr"la 02. 06. 2022 uznesením č. 61/2022 v časti II. schválilo 

uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu podľa § 9a ods. 9 

pfsm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcf v platnom znenf ako prfpad hodný osobitného zreteľa, v k. 

ú. Liptovský Mikuláš, a to: časť pozemku pare. č. KN-E 5643/2 (KN-C 7243/1) o výmere cca 4 rn2
, zapísaný 

na liste vlastníctva č. 7123, časť pozemku pare. č. KN-E 5585/102 (KN-C 7240) o výmere cca 4 rn2
, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 7123, časť pozemku pare. č. KN-C 7231/1 o výmere cca 1 rn2
, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 4401, (lokalita Háj Nicovô), v prospech nájomcu: REGION LIPTOV - Oblastná 

organizácia cestovného ruchu, so sídlom: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, ICO: 42 219 906, 

na dobu určitú 1 O rokov, za nájomné vo výške 1 eur/rok. Účelom nájmu je vybudovanie dvoch cvičiacich 

prvkov na pozemkoch pare. č. KN-E 5643/2 a KN-E 5585/102 a jednej informačnej tabuli na pozemku pare. 

č. KN-C 7231/1 v rámci stavby: ,.Kultúrno-prírodná oddychová zóna na Háji-Nicovô", ktoré budú slúžiť pre 

širokú verejnosť. Nájomná zmluva bude slúžiť ako doklad na preukázanie „iného práva k pozemku" v 

zmysle stavebného zákona smerujúci k vydaniu stavebného povolenia k danej stavbe. 
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II. mení 

schvaľovaciu časť uznesenia mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši č. 61/2022 zo dl"la 02. 06. 

2022 nasledovne: 

• za text: ,,časť pozemku pare. č. KN-C 7231/1 o výmere cca 1 rn2
, zapísaný na liste vlastníctva č. 4401" 

sa dopll"la nový text: ,,časť pozemku pare. č. KN-E 5585/402 o výmere cca 4 rn2
, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 7123", 

• pôvodný text: .účelom nájmu je vybudovanie dvoch cvičiacich prvkov na pozemkoch pare. č. KN-E 

5643/2 a KN-E 5585/102" sa nahrádza textom: ,,Účelom nájmu je vybudovanie troch cvičiacich prvkov 

na pozemkoch pare. č. KN-E 5643/2, KN-E 5585/102 a KN-E 5585/402", 

• pôvodný text: .,na pozemkoch vo vlastníctve mesta 2 kusy cvičiacich prvkov" sa nahrádza textom: ,,na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta 3 kusy cvičiacich prvkov". 

Vo zvyšnej časti ostáva uznesenie nezmenené. 
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Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 2023 



Dôvodová správa 
V rámci investičného zámeru „Kultúrno-prírodná oddychová zóna na Háji-Nicovô" požiadala oblastná organizácia 

cestovného ruchu REGION LIPTOV, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 42219906 

o doplnenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, a to pare. č. KN-E 5585/402 o výmere cca 4 

rn2 (LV č. 7123) z dôvodu umiestnenia ďalšieho cvičiaceho prvku. 
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