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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

M

NÁVRH NA UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 23. 02. 2023 číslo 12023

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

nakladanie s majetkovými právami mesta

- návrh na zrušen/e uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 10/2021 zo

dňa 11. 03. 2021

Mestské zastupitelstvo

ruší

uznesenie mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 10/2021 zo dňa 11. 03. 2021

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2023
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Dóvodová správa

Na základe žiadosti spoločnosti lnDevel, s.r.o., So sídlom Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina, Ičo: 36418234,

v súvislosti s odpredajom projektu výstavby „Obchodné centrum Palúdzka — Liptovský Mikuláš“

spoločnosti Reality Pro KK 3, s.r.o., So sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, Ičo: 50383311, bola

uznesením mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš Č. 10/202 1 Zo dňa 11 03. 2021 schválená najma zmena

v subjekte investora. Dóvodom tejto zmeny bola mimoriadna situácia spósobená epidémiou koronavírusu

a skutočnost‘, že spoločnost‘ InDevel, s.r.o. nebola schopná uskutočnit‘ svoj podnikateľský zámer s výstavbou

obchodného centra v m. Č. Palúdzka. Postúpením práv a povinností zo zmlúv uzatvorených s mestom Liptovský

Mikuláš mala spoločnost‘ Reality Pro KK 3, s.r.o. prebrat‘ všetky závázky spoločnosti lnDevel, s.r.o. s ciel‘om

zrealizovat‘ a kolaudáciou ukončit‘ výstavbu obchod ného centra.

Dňa 13. 01. 2023 spoločnost‘ lnDevel, s.r.o. písomne oznámila mestu, že nedošlo k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy

50 spoločnost‘ou Reality Pro KK 3, s.r.o. a teda zostáva aj naďalej vlastníkom nehnutel‘ností v k. ú. Palúdzka,

určených na výstavbu obchodného centra s tým, že pokračuje v hl‘adaní nového investora.

Na základe uvedených skutočností predkladáme návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva

Liptovský Mikuláš č. 10/2021 zo dňa 11. 03. 2021.
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PRíLOHA Č. la.)
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 11. marca 2021 číslo 10/2021

K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku1 prenechane majetku do nájmu
a nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupitelstvo

konštatuje, že

komlsía (inančná a majetkovo-právna MsZ dňa 08.03.2021 prorokovala návrh na predaj
prebytočného majetku, prenechanle majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právaml
mesta tak, ako je uvedené v Časti ti. a v Časti Hl. tohto uznesenla a odporiČa ho schválit.

2. - mestské zastuplterstvo Liptovský Mikuláš dňa 15. 02. 2018 uznesenlm Č. 1812018 v Časti Ii.

pod bodom 8.1 schválilo uzatrorenle NáJomnoJ zmluvy na prenechanie nehnuteiněho majetku

do nájmu spČsobom podia 5 9a ods. 9 plsrn. c) zákona Č. 138/1991 Zb, o majetku obci v platnom

znenl ako prípad hodný osobitného zreteta v k. Ú. Palúdzka — pozemkov parc. Č. KN-C 2099/217,

20991218, 1680/1, 1654/20, 1654/9, 1673170 (LV Č. 4401), pozemku parc. Č. KN-C 1646/15 (KN-

E 2425/1. LV Č. 2990) a pozemku parc. Č. KN-C 2046/2 (KN-E 118/2, 2395/2, 2425/1, 11680, LV

Č. 2990) /pozemky spolu o výmere cca 1810 m/ nachádzajůclch sa na ul. PalůČanská,

v prospech nájomcu spoiočnostl lnDevei, s.r.o., so stdtom Jesenského 1089111 • 01001 Žilina,

IČO; 36418234, za ůČeIom vybudovanla prlstupovej komunikácie, chodnikov a okrutnej

križovatky, ktoré budO realizované v rámci stavby: Obchodné centrum Palúdzka — Liptovský



PRÍLOIIA č. Ib
Mikuláš“, do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby, za
nájomná vo výška 543 eurlročne (t. j. 0,30 eurl m3/rok). V sůlade $ týmto uznesenlm bela dňa 29.

03. 2018 uzatvorená Nájemná zmluva Č. 223/201 8/Práv., v znenl jej dodatku Č. I 21 1/2020/Práv.

Zo dIta 27. 03. 2020, medzi mestom Liptovský Mikuláš ako prenajlmaterom a spoločnosťou
ln0evel, s.r.o. ako nájomcom. V nájomnej zmluve bob dohodnutě, že spobočnosť vybuduje na
vlastně náklady komunlkáclu, chodnlky a okružnú križovatku, vrátane verejného osvetleriia a po
vydaní právoplatného kolaudaněho rozhodnutla stavby: „Obchodně centrum Palúdzka —

Liptovský Mikulášw a po schváleni mestským zastupitetstvom v Liptovskom Mikuláši budO

predmetná komunikácla, chodnlky a križovatka, vrátane verejného osvetienia prevedené do
vlaslnfctva mesta za cenu 1 euro a pozemky, na ktorých budO vybudované tleto stavebné objekty

a nebudú vo vlastníctve mesta taktiež za cenu 1 euro, inak mesto tieto stavebné objekty
neprevezme do svojho majetku.

- mestskě zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dIta 15. 02. 2018 uznesenlm Č. 18/2018 v Časti II.

pod bodem 8.2 schválilo aj uzatvorenie ZmIuvy o budúceJ zmiuve o zrladenl vecného
bremene spočivajCice v práva uloženia inžinlerskych sietl v k. ů. Palůdzka — medzi budúcim
povinným z vecného bremene, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastntkom pozemkov parc. Č. KN

C 2099/217. 2099/218, 1654/1, 1654I9, 1654/10, 1654/20, 1673/70, 1680/1 (LV Č. 4401),

pozemku parc. Č. KN-C 1654/15 (KN-E 242511, LV Č. 2990) a pozemku parc. Č. KN-C 204612

(KNE 118/2, 2395i2, 2425/1, 11680, LV Č. 2990) a budCicim oprávneným z vecněho bremena,

spoločnosťou lnDovel, s.r.o., 50 sídlom Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina, Ičo: 36418234

ako vlastníkem budOcich inžinierskych sjeti. V sůlade s týmto uznesením bela dita 29. 03. 2016
uzatvorená Zmiuva o budůcej zmluve o zrieden( vecného bremena Č. 224/2016/Práv., v znení jej

dodatku Č. 1 21012020/Práv. ze dIta 27. 03. 2020, medii mestom Liptovský Mikuláš ako budůcim
povinným z vecného bremene a spobočnosťou InDevel, s.r.o. ako budúcim oprávneným

z vecného bremene. Predmetom zmtuvy bole zriadenie vecněho bremene práva uloženia

inžinierskyvh sieti, a to stavebných objektov: SO 03 Prlpojka vody, SO 04 Pr(pojka splaškovej

kanalizácie, So 09 Prlpojka VN, SO ti Predlženie verejného vodovodu, SO 12 Predlženie

verejnej kanalizácie, SO 13 Rozšlrenie verejného osveuenia, cez pozemky vo vlastníctve mesta

a práva vstupu za účelom prevádzkovan,a týchto sjeti v prospech vlastníka stavebných objektov

ako budůceho oprávneného z vecného bremena.

3. - dIta 04. 01. 2021 bol mestu Liptovský Mikuláš doručený návrh na uzatvorenle právnych ůkonov

zo spoloČnosti InDevel, s.r.o., So sídlem Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina, IČO: 36418234, na

spoločnosť Reality Pro KK 3. s.r.o., So sidbom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, Ičo:

50383 311, ktorÓho predmetom Je postúpenIu práv a povinnosti vyplývajůclch z Nájomnej

zmbuvy Č. 223/2018/Práv, ze dIta 29. 03. 2018, v zneni jej dodatku Č. I 211/2020/Práv. zo dIta

27. 03. 2020 a ze Zmluvy o budůcej zmluve o zriadenl vecného bremena Č. 224/2018/Práv. zo

dIta 29. 03. 2018, v ment jej dodatku Č. 1 21012020/Práv. zo dIta 27. 03. 2020, S to z dČvodu

mlmorladnej sltuácle spÓsobeneJ epldómlou koronavlrusu. Epidémia ovplyvnila spoločnost

bnDevel, s. r.o. do takej miery, že nis je schopná uskutečnit‘ svoj podnlkaterský zámer s výstavbou

stavby: ‚Obchodně centrum Palúdzka — Liptovský Mikuláš“, preto pristúpili k rozhodnutiu tento



PRÍLOHA Č. c
projekt ako celok odpredať spoloČnosti ReaHty Pro KK 3, s.r,o., ktorá má skOsenosti
a predpoklady dokončit‘ víziu spoločnosti ln0evel, s.r.o. a priviesť celý projekt do ůspešného
konca v kratšom čase.

• vzhradom k tornu, e Nájomná zmluva Č. 223I2OlWPráv. zo dňa 29. 03. 2018, v znenl jej
dodatku Č. I 211/2O2OiPráv. zo dřia 27. 03. 2020 bola uzatvorená pred vydanim stavebných
povoleni, predmetom návrhu na uzatvorenie právnych ůkonov je aj zoaúladenie dokumentov,
projektovej dokumentácie atd., na súčasný stav — t. j. siová okružná kriŽovatka zmeniť na pojem
•križova1ka. Súčasťou návrhu na uzatvorenle právnych úkonovje aj dopinenie Zniluvy o budicej
zmluve o zriadenl vecnóho bremena Č. 22412018/Práv., v znenl jej dodatku Č. 1 21012020/Práv.
zo dňa 27. 03. 2020, a to o možnost‘ vybudovania plynovej pripojky, ktorej trasa je zhodná
strasou SO 09 PrlpojkouVN.

spoioČnosť InDevei, s.r.o., so sldlom Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina, IČO: 36418234,
uzatvorila so spoločnosrou Reality Pro KK 3. s.r.o., so sIdlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01
Žilina, IČO: 50 383 311, Zmluvu o uzavretí budúce) kúpneJ zmluvy zo děla 09. 12. 2020, na
základe ktorej se ze tam uvedených podmienok prevádzJú práva a povinnosti spojené
s uvedeným projektom predmetneJ stavby. V zmysle bodu 2.1.1 tejto zmluvy sa zmluvné
strany zavözujCi uzavrieť kOpnu zmluvu za podmienky, že najneskr v lehoto dvoch meslacov
odo dňa uzavretia tejto Zmiuvy v prlpade, ak se bude konať d?a 17. 12. 2020 zasadnutle
mestského zastupitelstva v Llptovskom Mikuláši aiebo v prfpade, ak Sa dňa 17. 12. 2020 nebude
konať mestské zastuplteľstvo, tak v Iehote dvoch mesiacov odo dňa uzavretia tejto Zmluvy
prediženej o dobu, ktorá uplynie Od 17. 12. 2020 do konanla nasiedujúceho mestského
zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši «I‘alej len “Rozhodná lehota‘), sa budicemu predávajůcemu
podarl dojednat‘ všetky právne ikony s tretlmi osobami za účelom prevodu Rozhodných práv na
budúceho kupujůceho a tieto budO zmtuvnými stranami odsúhlasené a pripravenó na podpis.

Ii. menl

v zmysie Zmluvy O uzavreH budůcej kúpne zmluvy Zo dňa 09. 12, 2020, medzi spoločnost‘ou

In0evel, s.r.o., so sídlom Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina, IČO: 36418234 a spoioČnost‘ou

Reality Pro KK 3, s.r.o., so sldlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 50383311, na
základe ktorej se za tam uvedených podmlenok provádzaJú práva a povinnosti spojené
s proJektom stavby „Obchodné centrum Palůdzka — Liptovský Mikuláš“:

a) bod 8.1 schvarovacej Časti uznesenla mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš Č. 18/2018

zo dňa 15. 02. 2018 nasledovne:

pÓvodný text: InDevel, S.ľ.O., So sídiom Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina IČO:

36418234“ se nahrádza novým teXtom: ‚Reality Pro KK 3, s.r.o., ao sldlom Vojtecha
Tvrdého 793/21, 01001 Žiiir,a, Ičo: 50383 311“

Vo zvyšnej časti ostáva uznesenie nezmenené.



PRÍLOHAč. lol)

b) bod 8.2 schvarovacej Časti uznesenia mestskéhozastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 1812018

zo dňa 15. 02. 2018 riasledovrie:

6vodný text: ..lnDevel, s.r.o., so sldlom Jesenského 1089111, 010 01 Žilina IČO:

36418234‘ sa nahrádzp textpm: „Reality Pro KK 3, s.r.o., So sldlom VoJtecha Tvrdého

793/21, 010 01 ŽlUna, Ičo: 50383 311“

Vo zvyšnej Časti ostáva uznesenie nezmenené

III. menš a dopka

za podmienky preukázanla Kůpnej zmluvy v nadvznosti na Zmluvu o uzavretl budůcej kůpnej

zniluvy Zo dňa 09. 12. 2020, medzl spoločnostou In0evel, s.r.o., so sldlom Jesenského 1089111,

010 01 Žilina, Ičo: 36418234 a spoloČnosťou Reality Pro KK 3, s.r.o., So sldlom Vojtecha

Tvrdého 793121, 010 01 Žilina, Ičo: 50383311;

a) v celom bode 8.1 schvarovaceJ Časti uznesenia mestského zastupiteístva Liptovský Mikuláš

Č. 1812018 zo dňa 15. 02. 2018 se text mení tak, že:

‘ slovné soojenie: okwžná knžovatka* sa nahrácize novým 3Iovnýjp snojenlm:

‚krlžovatka“,

• za text: a nebudů vo vlastnictve mesta taktie za cenu I euro‘ sa doolnl text: „resp. k

pozemkom bude zrladenó Ině právo“

Vo zvyšnej Časti ostáva uznesenle nezmenené.

b) v bode 8.2 sctivafovacej Času uznesenia mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš Č.

1812018 zo

dňa 15. 02. 2018 se doplní:

• za pövodný text „SO 13 Rozšfrenie verejného osvetienia tento text „a prípoJka STL“.

Vo zvyšnej Časti ostáva uznesenie nezmenenó.

.7“

‚*1
Ing. n BIcháČ, PhD.

primátor mesta

Dótum podpisu uznesenia: 12.3.2021


