
MESTSKS ZASTUPITELSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE
M ESTSKSHO ZASTUPITELSTVA

zo dňa 23. apríla 2020 ČĺSIo 5/2020

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

a nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

k časti IV. pĺsm. a)
- mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 19. 09. 2019 uznesenĺm Č. 57/2019v časti II. pod
bodorn 2. schválilo uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadenĺ vecného bremena
spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete (STL plynovodu) v k. ú. Liptovská Ondrašová —

medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom
pozernkov parc. č. KN-C 1037/1 (KN-E 11535/12, KN-E 11537/171; LV Č. 5240), KN-C 1047/3
(KN-E 11537/171; LV Č. 5240), KN-C 709 (KN-E 11537/171; LV Č. 5240) a budúcim oprávneným
z vecného bremena, spoločnosťou SPP - distribúcia, as., so sídlorn Mlynské nivy 44/b, 825 11
Bratislava, IČO: 35 910 739, ako vlastnikom budúceho STL plynovodu. Predmetom zmluvy bude
zriadenie vecného brernena spočivajúce v práve uloženia inžinierskej siete, a to STL plynovodu
cez pozemky parc. Č. KN-C 1037/1 (KN-E 11535/12, KN-E 11537/171), KN-C 1047/3 (KN-E
11537/171), KN-C 709 (KN-E 11537/171) a práva vstupu za úČelorn prevádzkovania tejto siete
v prospech vlastníka STL plynovodu ako budúceho oprávneného z vecného bremena.

- ideo realizáciu preložky distribučného plynovodu STL“, ktorú plánuje zabezpečiť investor Ing.
Miroslav Hartmann, trvale bytom BjÓrnsonova 1360/21, 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbica —

Nábrežie, a nie spoloČnosť SPP — distribúcia, a.s.. Vzhladom k tornu je potrebné v texte
uznesenia „zmeniť budúceho oprávneného z vecného bremena, s ktorým bude uzatvorená
predmetná zmluva.

2. k časti IV. písm. b)
- mestské zastupitelstvo Liptovský Mikuláš dňa 13. 09. 2018 uznesením č. 68/2018v časti II. pod
bodom 4. schválilo uzatvorenie Zámennej zmíuvy na nehnuteľný majetok mesta spósobom podľa

9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení ako prípad hodný
osobitného zreteľa V k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorej predmetom boli nehnutel‘nosti:



vo vlastnictve mesta Liptovský Mikuláš, ato stavba: „Garáž súp. Č. 1637 postavená na pozemku
parc. č. KN-C 5550/2 (bez pozemku), zapísaná V katastri nehnuteľností na LV Č. 4401,
nachádzajúca sa na ul. Družstevnej;

vo vlastníctve mesta Igora Belicu, trvale bytom Liptovský Ján Č. 2063, 032 03 Liptovský Ján, a to:
pozemok parc. č. KN-C 5589/8 zastavané plochy a nádvoria O výmere 351 m2, zapísaný v katastri
nehnuteľnosti na LV Č. 7609, na ktorom je umiestnená a vybudovaná stavba mestskej
komunikácie na ul. Družstevnej a pozemok parc. č. KN-E 5563/2 orná pČda o výmere 89 rn2,
zapísaný v katastri nehnuteľnosti na LV Č. 7609, na ktorom je umiestnená a vybudovaná stavba
mestskej kornunikácie nachádzajúca sa na ul. Pod Hájom /pozemky spolu o výmere 440 m21

Nakoľko hodnota vzájomne zamieňaných nehnuteľnosti podía znaleckého posudku č. 169/2018
zo dňa 22. 08. 2018, vyhotoveného znalcorn Ing. Miroslavom Todákorn nie je rovnaká, zmluvné
strany sa dohodli, že pán Belica doplatí mestu rozdiel, čo predstavuje sumu 26 923,00 eur.
V zámennej zmluve bob dohodnuté, že p. Belica uhradí mestu uvedený rozdiel v mesaČných
splátkach 1 500,00 eur (posledná mesačná splátka bude vo výške 1 423,00 eur) po dobu 18
mesiacov od podpísania zámennej zmluvy, pričom návrh na vklad vlastnickeho práva do katastra
nehnutel‘nosti bude podaný až po zapbatení celej sumy.

- dňa 29.01.2019 bola uzatvorená Zámenná zmluva Č. 1176/2018/Práv. v zmysle
predchádzajúceho textu. Dňa 13.03.2020 bola mestu Liptovský Mikuláš doručená žiadosť
o odklad splátok v trvaní 6 mesiacov, a to z dčvodu rnimoriadnej situácie spósobenej epidémiou
koronavírusu.

II. schvaľuje

prebytočnost‘ nehnuterného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení a predaj
prebytoČného majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom podIa 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš — pozemkov parc. Č. KN-
C 3363/24 zastavané plochy a nádvoria o výmere 477 m2 a parc. č. KN-C 3363/25 trvalé trávne
porasty o výmere 128 m2 /pozemky spolu o výmere 605 m2!, nachádzajúce sa na ul. Nábrežie J.
Kráľa, v prospech spoločnosti RTC, s.r.o., 50 sidbom Nábr. J. Krára 4359, 031 01 Liptovský
Mikuláš, IČO: 36430757, za kúpnu cenu spolu 21 501 eur (t. J. 35,54 eur/rn2), z toho: parcela
Č. KN-C 3363/24 predstavuje hodnotu 15 741 eur, čo íe 33 eur/m2 a parcela Č. KN-C 3363/25
predstavu/e hodnotu 5 760 eur, Čo je 45 eur/m2.
Kupujúci uhradí predávajúcernu kúpnu cenu do šiestich mesiacov odo dňa podpisu kúpnej zmluvy
oboma zmluvnými stranami, a to v mesačných splátkach vo výške 3 583,50 eur/mesiac. Návrh
na vklad vlastníckeho práva z kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností podá predávajúci až po
uhradení celej kúpnej ceny kupujúcim na účet predávajúceho.

ÚČeIom prevodu je rnajetkovoprávne usporiadanie vlastnickych vzťahov k pozernkom parc. Č. KN-
C 3363/24, 3363/25 zastavaných stavbou: „Parkovisko a príjazdová komunikácia“ vo vlastníctve
nadobúdateľa. Vybudovaná stavba je priľahlou plochou, ktorá svojim umiestnenírn a využitím
tvorí neoddeliteľný celok 50 stavbou. Tenisová hala‘ sůp. Č. 4360 na parcele č. KN-C 3363/22
a stavbou:. Prevádzková budova súp. Č. 4359 na parcele č. KNC 3363/23 vo vlastníctve
žiadateľa (LV Č. 6383). Na stavbu:,, Parkovisko a prijazdová komunikácia‘ bob vydané mestom
Liptovský Mikuláš právoplatné kolaudaČné rozhodnutie pod č. ÚRaSP 2006/06106-Vi zo dňa
29.12.2006 v prospech stavebníka RTC, s.r.o., Liptovský Mikuláš, ičo: 36430757, v rámci
výstavby objektu „Športovo-relaxačný tenisový klub, Nábrežie J. Kráľa — II. etapa“ ako stavebný
objekt SO 06. V zmiuve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemok parc.č. KN-C
3363/24 prechádza podzemná verejná kanalizácia DN 800 a cez pozemok parc.č. KN-C 3363/25



podzemná verejná kanalizácia DN 1000 s ochrannými pásmami 2,5 m od pódorysného okraja
potrubí na ohe strany, v majetku Liptovskej vodárenskej spoločnosti, as., Liptovský Mikuláš.

Všeobecná hodnota pozemkov podľa znaleckého posudku č. 25/2020 Zo dňa 30.01,2020
vyhotoveného znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená nasledovne: parcela č. KN-C
3363/24 je určená v hodnote 10 117, 17 eur, čo je 21,21 eur/m2 a parcela č. KN-C 3363/25 je
určená na 4 751,36 eur, čo je 37,12 eur/m2. Všeobecná hodnota pozemkov predstavuje
ceikom: 14 863,53 eur, zaokrúhlene: 14 900,00 eur. Zostatková hodnota prevádzaného majetku
mesta vedeného v účtovnictve k 31 .03.2020 predstavuje 45,44 eur (tj. 0,075 eur/m2). Pozemky,

ktoré sú predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom

mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne iI1 pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku

je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 - 66 eur/m2. Uvedený prevod nepodlieha zverejneniu na
úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači.

2. prebytočnost‘ nehnutel‘ného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe či. 4 písm. a) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení a predaj
prebytočného majetku mesta Liptovský Mikuláš spčsobom podIa 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení ako prípad hodný osobitného zretel‘a, v k. ú.
Okoličné — pozemku parc. Č. KN-C 307/2 záhrady (ako „diel 1“) O výmere 122 m2, podľa
geometrického plánu Č. LM-7/2020, nachádzajúceho sa na ul. Kláštorná, v prospech Pavel
Kralčiak a manželka Erika Kralčiaková do BSM, obaja trvale bytom Morušová 522/7, 031 04
Liptovský Mikuláš - Podbreziny, za kúpnu cenu 4 026 eur (t. J. 33 eur/m2). ÚČelom prevodu je
majetkovoprávne usporiadanie vlastnickych vzťahov k pozemku parc.Č. KN-C 307/2, ktorý svojím
oplotenim tvori kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 307/1, KN-C 308, KN-C 731/7
a stavbou. „Rodinný dom“ súp. Č. 146 postavenou na pozemku parc. Č. KN-C 308 (LV Č. 2138)
v podielovom spoluvlastnĺctve nadobúdatel‘ov.
Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovníctve k 31.03.2020
predstavuje 1417,40 eur, Čoje 11,618 eur/m2. Pozemok, ktorýje predmetom prevodu sa podľa
platných Zásad hospodárenia a nakladania 5 majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza
v zóne II., priČom minimálna 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 zretel‘a, na
schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, priČom uvedený prevod podlieha
zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zretel‘a:

ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastnĺckych vzťahov k pozemku parc. Č. KN-C 307/2, ktorý
svojim oplotenim tvorĺ kompletný celok s pozemkami parc. Č. KN-C 307/1, KN-C 308, KN-C 731/7
a stavbou: „Rodinný dom‘ súp. Č. 146 postavenou na parcele Č. KN-E 308, v podielovom
spoluvlastníctve žiadateľov. Žiadatelia a ich právni predchodcovia uvedený pozemok užívajú už
viac ako 50 rokov. Mesto na tento pozemok nemá zabezpečený priamy pristup, a preto je pre
mesto stavebne nevyužitefný a nepotrebný. Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad
skutkového a právneho stavu. Ide o prevod vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho
záujemcu, nakotko pozemok jet. Č. oplotený k rodinnému domu.

3. prebytočnosť nehnutel‘ného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad
hospodárenia a nakladania 5 majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení a predaj
prebytočného nehnutel‘ného majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom podIa 9a ods. 8 písm.
e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení ako prípad hodný osobitného zretel‘a,
v k ú. Liptovská Ondrašová — novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 1032/24 (diel „1)
zastavané plochy a nádvoria O výmere 22 m2, podľa geometrického plánu č. 44026595-131/2019,



nachádzajúceho sa na ul. Požiarnická, v prospech Richarda Rajniaka, trvale bytom Vrlíkova Č.

1884/72, 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbica - Nábrežie, za kúpnu cenu 770 eur (t. J. 35 eur/rn2).

ÚČelom prevodu je prikúpenie pozemku, ktorý nadobůdateľ v súČasnosti využíva ako vstup

k svoJirn nehnuteľnostiam, ato k stavbe: „ Rodinný dom« súp. Č. 1060 postavený na pozemku

parc. č. KN-C 456/4 vrátane pozernkov parc. č. KN-C 456/3, KN-C 456/4, KN-C 456/5 a KN-C

1032/22 (LV Č. 5194, 5214, 5844).
V zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemok parc. č. KN-C 1032/24 sů
trasované podzemné inžinierske siete - potrubie verejného vodovodu DN 100v správe Liptovskej

vodárenskej spoloČnosti, as., Liptovský Mikuláš a prípojky plynu, elektriky a kanalizácie vo

vlastnictve nadobúdateľa, na které sa vzťahujú ochranné pásma. Všeobecná hodnota pozemku

parc. č. KN-C 1032/24 podľa znaleckého posudku č. 3/2020 zo dňa 04.02.2020 vyhotoveného

znalcom Ing. Tiborom Molnáromje stanovená na 502,48 eur, zaokrúhlene na 500 eur, Čoje 22,84

eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovníctve k 31.03.2020

predstavuje 1,65 eur, čo je 0,075 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa
platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v

zóne II., pričom minimálna kúpna cena za 1 rn2 pozemku jev danej zóne stanovená na 33 eur/m2

— 66 eur/m2. Ide o prevod majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie

ktoréhoje potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, priČom uvedený prevod podlieha zvereJneniu

na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zretera:

pozemok, který je predmetom odpredaJa sa nachádza pri pozemkoch parc. č. KN-C 1032/22.

parc. č. KN-C 456/3. parc. Č. KN-C 456/4. parc. č. KN-C 456/5 a stavbe: „Rodinný dem“ súp. Č.

1060 vo vlastnictve žíadateľa. ktorý ho svojim prikúpením využije ako vstup na svoje
nehnuteľnosti; pozemok má pre svoj tvar obmedzené samostatné využitie; z hl‘adiska situovania
sa nachádza v blizkosti komunikácie: pre mesto je nepotrebný ide o prevod vlastníctva, ktorý

je účelný len pre konkrétneho záujemcu.

4. prebytočnosť nehnutel‘ného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakíadania s majetkem mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení a predaj

prebytočněho nehnutel‘ného majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom podlá 9a ods. 8 písm.

e) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí vplatnom zneni ako prípad hodný osobitného zretel‘a,

v k. ú. Liptovská Ondrašová — novovytvoreného pozemku parc. Č. KN-C 1032/25 (diel „2“)

zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 rn2, podľa geometrického plánu č. 44026595-131/2019,
nachádzajůceho sa na ul. Požiarnická, v prospech Ing. Miroslavy Terekovej, trvale bytom Pri
trati č. 900/2, 90028 Ivanka pri Dunaji, za kúpnu cenu I 820 eur (t. J. 35 eur/m2). ÚčeIom prevodu

je prikúpenie pozemku, který nadobúdateíka v súčasnosti využiva ako vstup k svojim
nehnuternostiam, a to k stavbe: „Rodinný domU súp. Č. 88 postavenej na pozemku parc. Č. KN-C
455/3 a pozemkom parc. Č. KN-C 360/99. KN-C 360/1 27, KN-C 455/1, KN-C 455/2, KN-C 455/3
vo viastníctve nadobúdatetky (LV Č. 2439).
V zmluve bude uvedené] že kupujúci si je vederný, že cez pozemok parc. č. KN-C 1032/25 sú
trasované podzemné inžinierske siete - potrubie vereJného vodovodu DN 100v správe Liptovskej
vodárenskej společnosti, as., Liptovský Mikuláš a prĺpoJky plynu, elektriky a kanalizácie ve
vlastnictve nadobúdatel‘ky, na ktoré sa vzťahuJú ochranně pásma.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovnĺctve k 31,03.2020

predstavuje 3,90 eur, čo je 0,075 eur/m2. Pozemek, ktorý je predmetom prevodu sa podia

platných Zásad hospodárenia a nakladania 5 majetkem mesta Liptovský Mikuláš nachádza v

zóne II., priČom rninimálna kúpna cena zal m2 pozemku jev 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 uvedený prevod podlieha zverejneniu

na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.



Dóvod hodný osobitného zretel‘a:

pozemok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pri pozemkoch parc. Č. KN-C 360/99, KN-
C 360/127, KN-C 455/1, KN-C 455/2, KN-C 455/3 a stavbe•. „Rodinný doni súp. Č. 88 vo
vlastnĺctve žiadateFky, ktorá ho svojim prikúpenĺm využije ako vstup na svoje nehnuteľnosti;
pozemok má pre svoj tvar obmedzené samostatné využitie; z hl‘adiska situovania sa nachádza
v blízkosti komunikácie; pre mesto je nepotrebný; ide o prevod vlastnĺctva, ktorý je účelný len
pre konkrétneho záujemcu.

5. prebytočnosť nehnutel‘ného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš a uzatvorenie Zámennej zmluvy
na nehnutel‘ný majetok mesta spósobom podia 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. Demönová, nasledovne:

nehnutel‘nosti vo výluČnom vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, a to:

a) novovytvorený pozemok parc. Č. KN-C 25/9 (diel 1) záhrady o výmere 8 ni2,

b) novovytvorený pozemok parc. Č. KN-C 26/9 (diel 2) záhrady o výmere 104 m2,
c) novovytvorený pozemok parc. Č.KN-C 26/10 (diel 3) zastavané plochy a nádvoria

o výmere 25 m2
zamerané geometrickým plánom Č. 36683621-09/2019 /pozemky spolu ovýmere 137 m2/,
nachádzajúce sa na ul. Mládeže

zamenit‘

za nehnuto/hosti vo výluČnom vlastníctve Miroslava Macíka, trvale bytom Mládeže 30/23, 031
01 Liptovský Mikuláš — Demänová, a to:

a) novovytvorený pozemok parc.č. KN-C 27/3 (diel 4) zastavané plochy a nádvoria o výmere
7 m nachádzajúci sa na ul. Mládeže,

b) novovytvorený pozemok parc. Č. KN-C 869/13 (diel 5) zastavané plochy a nádvoria o
výmere 28 m2, nachádzajúci sa na ul. Demänovská cesta

obidva zamerané geometrickým plánom Č. 36683621-09/2019 /pozemky spolu o výmere 35 m/.

Uvedenou zámenou dójde zo strany mesta k nadobudnutiu pozemkov, a to parcely č. KN-C 27/3,
na ktorej je umiestnená a vybudovaná stavba: „miestnej komunikácie vo vlastníctve mesta na ul.
Mládeže a parcely č. KN-C 869/1 3, na ktorej je umiestnená a vybudovaná stavba: „chodníka vo
vlastnictve mesta na ul. Demänovská cesta.

Žiadateľ nadobudne uvedenou zámenou pozemky parc. Č. KN-C 25/9, KN-C 26/9 a KN-C 26110
za úČelom majetkovoprávneho usporiadania vlastnickych vzťahov k predmetným pozemkom,
ktoré svojím oplotenĺm tvoria kompletný celok s pozemkami parc.Č. KN-C 23/2, KN-C 25/1, KN-
C 25/8, KN-E 30/6 a stavbami: Rodinný dom“ súp.Č. 30 postaveným na pozemku parc.Č. KN-C
25/1 a „PREDAJŇA“ súp.Č. 290 postavenou na pozemku parc.Č. KN-C 26/3 (právny vzťah
k predmetnej parcele nie je evidovaný na liste vlastnĺctva), vo vlastnictve nadobúdateľa (LV Č.
152), pričom na pozemku parc.č. KN-C 26/10 je umiestnená časť stavby: „PREDAJŇA“ súp.Č.
290.
Všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve mesta, ato pozemku parc. Č. KN-C 25/9, pozemku
parc.Č. KN-C 26/9 a pozemku parc.Č. KN-C 26/10 je stanovená spolu na 6285,56 eur (ti. 4588
eur/m2), čo je podľa znaleckého posudku Č. 10/2020 zo dňa 12.02.2020 vyhotoveného znalcom
Ing. Bohuslavom Babkom. Všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve Miroslava Macíka, a to
pozemku parc. č. KN-C 27/3 a pozemku parc.Č. KN-C 869/13 predstavuje spolu 89215 eur(t.j.
25,49 eur/m2), Čo je podYa znaleckého posudku č. 10/2020 Zo dňa 12.02.2020 vyhotoveného
znalcom Ing. Bohuslavom Babkom.



Cena zamieňaných nehnuteľností na základe dohody zmluvných strán je nasledovná:

Pán Miroslav Macík nadobudne pozemky parc. č. KN-C 25/9, KN-C 26/9 a KN-C 26/10 za kúpnu

cenu 4521 eur, (tj. 33 eur/m2). Mesto nadobudne pozemky parc.č. KN-C 27/3 a KN-C 869/13 za
kOpnu cenu 892,15 eur (tj. 25,49 eur/rn2). Nakoľko kúpna cena vzájomne zamieňaných
nehnutefností n/e je rovnaká, zmIuvné strany sa pri podpise zmluvy dohodnú, že pán Miroslav
Macík doplatí mestu rozdiel, Čo predstavu/e sumu vo výške 3 628,85 eur. Tento rozdiel p. Macík

uhradí mestu do jedného roka odo dňa podpisu zámennej zmluvy oboma zmluvnými stranami,
a to v rnesačných splátkach vo výške 302,40 eur/mesiac. Návrh na vklad vlastníckeho práva zo

zámennej zmluvy do katastra nehnutel‘ností podá mesto až po doplateni rozdielu vo výške

3 628,85 eur zo strany p. Macíka na účet mesta.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.03.2020
predstavuje 6,85 eur, čo je 0,050 eur/rn2. Pozemky, ktoré sú predmetom zámeny sa podIa
platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v
zóne II., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku jev danej zóne stanovená na 33 €/m2 -

66 €/m2. Ide o prevod majetku mesta z dčvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie

ktoréhoje potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu
na úradnej tabuli mesta a nterrietovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zretel‘a:

ide o zámenu nehnute[nosti, na základe ktorej döjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu
usporiadaniu vlastnickych vzťahov k pozemkom, a to parcely č. KN-C 27/3, na ktorej je
urniestnená a vybudovaná stavba: „miestnej komunikácie‘ vo vlastnictve mesta a parcely č. KN
C 869113. na ktorej je umiestnená a vybudovaná stavba: ..chodnika vo vlastníctve mesta.

6. prebytočnosf nehnutel‘ného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe ČL 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš a uzatvorenie Zámennej zmluvy

na nehnutel‘ný majetok mesta spósobom podLa 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obci v platnom znení ako pripad hodný osobitného zretel‘a, v k. Ú. Palúdzka, nasíedovne:

nehnutel‘nosť vo vý‘lučnom vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš — novovytvorený pozemok parc.
č. KN-C 1251/8 ostatně plochy ovýmere 152 m2, podľa geometrického plánu č. 40003337-

17/2020, nachádzajúci sa na ul. Budovateľskej

zamenit‘

za nehnuternosti vo výluČnom vlastnictve spoločnosti Bella Vista, s. r. o.. so sídlom Školská
IQ, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36819 182, ato:

a) novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 924/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 rn2,

b) novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 924/5 zastavané plochy a nádvoria O výrnere 147
rn2,

obidva zamerané geometrickým plánom Č. 40003337-17/2020, nachádzajúce sa na ul.

Budovatelskej, /pozemky spolu o výmere 152 m2/.

Uvedenou zárnenou dójde k zarovnaniu vlastníckych hraníc pozemkov vo vlastnictve mesta
a společnosti Bella Vista, s.r.o., z dóvodu vybudovania „nového oplotenia“ spoločnosťou Bella
Vista, sto. ako investora stavby rezidenčného bývania‘. „ HBV Bella Vista Palúdzka — Sever‘ na
parcele č. KN-C 924. Nové oplotenie nahradené jestvujúcim starým oplotenim bude postavené
na hranici s areálom športového klubu FC 34 Palúdzka a tenisovými kurtami.

Všeobecná hodnota nehnutel‘nosti vo vlastníctve mesta, ato novovytvoreného pozemku parc. č.
KN-C 1251/8 podľa znaleckého posudku č. 07/2020 zo dňa 13.02.2020 vyhotoveného znalcom

Ing. Petrom Krivošorn je stanovená na 6 58160 eur, čo je 43,30 eur/m2. Všeobecná hodnota
nehnutefností vo vlastníctve spoloČnosti Bella Vista, 5. r o., a to pozemkov parc. Č. KN-C 924/4



a KN-C 924/5 podľa znaleckého posudku Č. 07/2020 Zo dňa 13.02.2020 vyhotoveného znalcom

Ing. Petrom Krivošom je stanovená na 6 581.60 eur, čo je 43,30 eur/m2.

Cena zamieňaných nehnuta/host! na základe dohody zmluvný‘ch strán /e nasledovná:

Spoločnosť Bella Vista, s.r.o. uhradí mestu za pozemok parc.č. KN-C 1251/8 kúpnu cenu
6581,60 eur, Čo je cena určená znaleckým posudkom. Mesto uhradí spoločnosti Bella Vista,

s.r.o. za pozemky KN-C 924/4 a KN-C 924/5 kúpnu cenu I euro.

Spoločnosť Bella Vista, s.r.o. sa v zmluve zaviaže k povinnosti, že v rámci realizácie nového
oplotenia upraví a zarovná pozemok parc. č. KNC 924/5 tak, aby bol užívania schopný.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 31.03.2020

predstavuje 760 eur, čo je 0,050 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa
platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza

v zóne II., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33
eur/m2 - 66 eur/m2. Ide o prevod majetku mesta z dčvodu hodného osobitného zretel‘a, na

schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha

zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dá vod hodný osobitného zretel‘a:
- ide o zámenu nehnuteľností, na základe ktorej dójde k zarovnaniu vlastnickych hranic
pozemkov vo vlastnictve mesta a spoločnosti Bella Vista, s.r.o. ‚

- mesto nadobúda pozemky za symbolické 1 euro, nakoíko z hl‘adiska využiternosti a na plnenie

svojich úloh sú pozemky pre mesto nepotrebné, mestu vzniknú len náklady na údržbu; pozitívom
však je. že na spoloČnej vlastnickej hranici, ktorá je v dotyku s areálom športového klubu FC 34
Palúdzka a tenisovými kurtarni, nahradí spoloČnosť jestvujúce staré a nevyhovujúce oplotenie
„novým oplotením, Čim sa vylepši aj estetický vzhiad na športových podujatiach

7. uzatvorenie Zmluvy o budúcejzmluve o zríadení vecného bremena spočívajúce vpráve uloženia

inžinierskej slete predÍženie plynovodu a prípojky plynu,) v kú. Liptovský Mikuláš. na ul. Kpt
Nálepku — medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako
vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 6581/12, KN-C 6581/17, KN-C 6581/18, KN-C 6581/22 a KN-
C 6581/23 (LV Č. 4401) a budúcim oprávneným z vecného bremena, spoločnosťou JLR
TRADE, S.ľ.O., So sídlom Bellova 696/2, 031 01 Liptovský Mikuláš: IČO: 51100592, ako
vlastnikom budúceho plynovodu a plynovej pripojky. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného
bremena spoČívajúce v práve uloženia inžinierskej siete, a to predíženia plynovodu a pripojky

plynu: cez pozemky parc.č. KN-C 6581/12. KN-C 6581/17, KN-C 6581/18, KN-C 6581/22 a KN-
C 6581/23 a práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete v prospech vlastníka budúceho
plynovodu a plynovej pripojky, ako budúceho oprávneného z vecného bremena.
Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvori po realizácii predÍženia plynovodu a pripojky
plynu vybudovaných v rámci stavby:,, Predženie distribuČného plynovodu STL DilO/l OOkPa,
v rozsahu vyznaČenom na porealizačnom geometrickom pláne, a to najneskůr do 90 dni odo dňa

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby, resp. ak sa na stavbu
uloženia inžinierskej siete nevyžaduje vydanie stavebného povolenia, do dvoch rokov odo dňa
vydania oznámenia prislušného stavebného úradu vo veci ohlásenia drobnej stavby
stavebníkom. Strana oprávnená z vecného bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena

za zriadenie a Časovo neobmedzené využívanie práva uloženia inžinierskej siete cez pozemky
vo vlastníctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v Čase uzatvorenia
zmluvy o zriadení vecného bremena. Ide o uzatvorenie zmluvy podľa 9 ods. 2 písm. e) zákona

Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.



8. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uložen/a

/nžin/erskych sletí a Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnutefného majetku mesta do nájmu,

v kú. Demánová, nasledovne:

8.1 uzatvorenie Zmluvy o budúcejzmluve o zr/adení vecného bremena spoČívajúce vpráve uložen/a

/nž/nierskych sletí (vodovod-prepojenie, kanalizác/a splašková a dažďová, slaboprúdové NN

vedenie, areálové rozvody plynu -STL) v k. ú. Demánová — medzi budúcim povinným z vecného

bremene, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 877/1 (KN-E 215/1

LV Č. 355) a budúcim opróvneným z vecného bremena, spoločnosťou DEMÄNOVÁ VILLAGE,

s.r.o., so sidiom Roveň 215, 033 01 Podtureň, ičo: 46969 462, ako vlastnikom rozšĺrených

budúcich sjeti vodovod-prepojenie, kanal/záda splašková a dažďová, slaboprúdové NN veden/e,

areálové rozvody plynu —STL. Predmetom zmiuvy bude zriadenie vecného bremena spočivajúce

v práve uloženia 8 rozšírenia inžinierskych sieti cez pozemok KN-C 877/1 (KN-E 215/1), ato:

vodovod - prepojenie, kanaiizácia dažďová a splašková, siaboprúdové NN vedenie, areálové

rozvody plynu - STL a práva vstupu za účeiom prevádzkovania týchto sietí v prospech vlastníka

týchto sieti ako budúceho oprávneného z vecného bremene.

Zmluva o zriadeni vecného bremena sa uzatvori po realizácii sietí - vodovod-prepojenie,

kanalizácia splašková a dažďová, slaboprúdové NN vedenie, areálové rozvody plynu -STL

vybudovaných v rámci stavby: „Apartmánový dom 1“ v rozsahu vyznačenom na porealizačnom

geometrickom pláne, a to najneskčr do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti

kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby resp. v prípade. ak sa na stavbu uloženia inžínierskej

siete nevyžaduje vydanie stavebného povolenia, do dvoch rokov odo dňa vydania oznámenia

prislušného stavebného úradu vo veci ohlásenía drobnej stavby stavebnikom. Strana oprávnená

z vecného bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena za zriadenie a časovo
neobmedzené využivanie práva uloženia inžiníerskych sietí - vodovod-prepojenie, kanalizácia

splašková a dažďová, slaboprúdové NN vedenie, areálové rozvody plynu -STL cez pozemok vo

vlastníctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v čase uzatvorenia

zmluvy O zriadení vecného bremena. ide o uzatvorenie zmluvy podľa 5 9 ods. 2 písm. e) zákona

Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení.

8.2 uzatvoren/e Nájomnej zmluvy na pronechanie nehnutel‘ného majetku mesta do nájmu spčsobom

podlá 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako pr/pad

hodný osobitného zretera. v k. ú. Demänová — Časť pozemku parc. Č. KN-C 877/1 (KN-E 215/1 ‚

LV Č. 355) zastavané plochy a nádvoría O výmere cca 45 m2, v prospech nájomcu - spoloČnosti

DEMÄNQVÁ VILLAGE, s.r.o., so sídlom Roveň 215. 033 01 Podtureň, ičo: 46969 462, za

účelom vybudovania účelovej komunikácie. ktorá bude realizovaná v rámci stavby: „Apartmánový

dom I‘, na dobu neurčitú, za nájomné vo výško 13,50 eurlročne (t. j. 0:30 eur/m2/rok).

Investor stavby plánuje vybudovanie úČelovej komunikácie na pozemku na parc. Č. KNC 540/9,

v pokraČovani cez pozemok parc. Č. KNC 877/1 (predmet nájmu) a ďalej na pozemok parc. č.

KNC 390/24 (LV Č. 974, vlastníkom je spoloČnosť TATRA SPC3, s.r.o.. So sídlom Roveň 215,

033 01 Podtureň, Ičo: 44371 021). SpoloČnosť DEMANOVÁ VILLAGE, s.r.o. má so
spoločnosfou TATRA SPC3, s.r.o. uzatvorenú „Zmiuvu O budúcej kúpnej zmiuve‘ zo dňa

01 .01.2020, ktorej prednietom je prevod pozemku parc. č. KNC 390/24 v prospech nájomcu.

V nájomnej zmluve sa spoiočnost‘ zaviaže rešpektovať podmienku, že pozemok parc. č. 877/1
(KN-F 215/1) ostane verejne prístupný stým, že tento stavebný objekt po nadobudnutĺ
právoplatnosti kolaudaČného rozhodnutia investor neprevedie do vlastnictva mesta, nakotko sa
jedná o malů výmeru. ide o prenechanie nehnutel‘ného majetku mesta do nájmu z dóvodu
hodného osobitného zretera, na schváienie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov,
pričom uvedený nájom podfleha zverejneniu na úradnej tabulí mesta a webovom sídle mesta.

Dóvod hodný osobitného zretel‘a:
pozemok, ktorý je predmetom nájmu se nachádza medzi pozemkami parc. č. KNC 540/9 a parc.

Č. KNC 390/24 vo vlastnĺctve investora (rözne spoloČnosti ale konateľ ten istý) určenými na
výstavbu úČelovej komunikácie; ide o prenájom, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu.



9. žiadost‘ mesta Liptovský Mikuláš adresovanú Slovenskému pozemkovému fondu, Regionálny

odbor Liptovský Mikuláš o odovzdanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve mesta Liptovský

Mikuláš, z vlastnictva štátu do vlastníctva mesta Liptovský Mikuláš v zmysle 2d ods. I a 2

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v k. ú. Liptovská Ondrašová, a to:

pozemku parc. č. KN-E 620/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6036 m2

zapisaného v katastri nehnuteľnostĺ na LV Č. 5236, pod Bi v prospech Slovenskej republiky,

v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11, IČO:

17335345, v podiele 1/1. Pozemok parc. č. KN-E 620/3 je súčasfou miestnej účelovej

komunikácie k pozemkom parc. č. KN-C 1068/1 vodné plochy o výmere 5734 m2 a parc. č. KN-

C 1165/2 vodné plochy o výmere 1318 m2 vo vlastníctve mesta, zapísaných v katastri

nehnuteľnosti na liste vlastnictva Č. 4401 v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1.

Predmetná jestvujúca celá cesta je historicky chápaná ako účelová komunikácia, aj vždy bola

takto využivaná a ponímaná a slúžila obyvateľom na prĺstup k pobrežiu vodného diela Liptovská

Mara. K uvedeným skutočnostiam sa nenachádza žiadna dokumentácia. Pozemok parc. č. KN-

E 620/3 je podľa výpisu z pozemkovej knihy identický 5 pčvodnou pozemnoknižnou parcelou č.

PKN 620, evidovanou vo vložke ako neknihovaná parcela- cesta, vlastnicky patriaca bývalému

Čsl. štátu.

Pozemok parc. Č. KN-E 620/3 nadobudne mesto do svojho majetku bezodplatne, na základe

vyhotoveného „Protokolu“ o odovzdani pozemku pod stavbou z majetku SR do vlastnictva mesta

v zmysle zákona o majetku obcĺ.

10. žiadost‘ mesta Liptovský Mikuláš adresovanú Slovenskému pozemkovému fondu, Regionálny
odbor Liptovský Mikuláš o odovzdanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve mesta Liptovský

Mikuláš z vlastnictva štátu do vlastníctva mesta Liptovský Mikuláš, v zmysle 2d ods. I a 2

zákona Č. 138/1 991 2b o majetku obcí vplatnom znení, v k. ú. OkolíČné, a to:

. pozemku parc Č KN-E 2782/503 ostatné plochy o výmere 1597 rn2,
zapisaného v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva Č. 2048. pod Bi v prospech Slovenskej

republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36. 817 15 Bratislava 11.

ičo: 17335345, v podiele 1/i. Pozemok parc. Č. KN-E 2782/503 je súČast‘ou miestnej ůčelovej
komunikácie a nachádza sa medzí dvoma stavbami vo vlastnictve mesta:

- je pokraČovaním stavby .‚miestnej komunikácie“ umiestnenej sa na pozemku parc. Č. KN-E
2782/501 ostatné plochy o výmere 3459 rn2, zapisanorn v katastri nehnuteíností na liste
vlastnictva Č. 2041! v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1;

- je jediným pristupom k stavbe „cintorin“ vybudovanej na pozemku parc. č. KN-C 1133, ktorý

je majetkovoprávne nevysporiadaný (stavba je na cudzom pozemku).

Predmetná cesta je historicky chápaná ako účelová komunikácia, aj vždy bola takto využívaná

a ponĺmaná a slúžila na prĺstup kjestvujúcemu cintorĺnu, ktorý je majetkom mesta. K uvedeným
skutoČnostiam sa nenachádza žiadna dokumentácia. Pozernok parc. Č. KN-E 2782/503 je podIa
výpisu z pozemkovej knihy identický s pövodnou pozemnoknižnou parcelou Č. PKN 2782,

evidovanou vo viožke ako neknihovaná parcela- preskočená, viastnícky patriaca bývalému Čsl.
štátu.

Pozemek parc. Č. KN-E 2782/503 nadobudne mesto do svojho majetku bezodplatne na základe
vyhotoveného „Protokolu“ o odevzdaní pozemku pod stavbou z majetku SR do vlastníctva mesta
v zmysle zákona o majetku obcĺ.



11. a) podia 9 ods. 2 písm. a) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom zneníspósob

prevodu vlastnictva nehnuternosti v k. ú. Liptovský Mikuláš a k. ú. Liptovská Ondrašová —

líniovej stavbyželezničná vlečka v dÍžke 867,70 m — obchodnou verejnou súražou (ďalej

len OVS“),

b) podle 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci vplatnom znení

podmienky obchodnej verejnej sút‘aže na provod nehnutei‘nosti v k. ú. Liptovský Mikuláš a k.

ú. Liptovská Ondrašové — lĺniovej stavby: »železničná vlečka“ v d[žke 867,70 rn, nasledovne:

Osobitne schvaľované podmienky

schválené Mestskýrn zastupiteľstvom Liptovský Mikuláš uznesenirn č. 5/2020 zo dňa 23. 04.
2020

Predmet Ovs

1. Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predrnetu súťaže a uzatvorenie

kúpnej zrnluvy na predaj predmetu súťaže, a to:

liniovej stavby: „žele2ničná vlečka“ v dlžke 867,70 m postavená v časti na pozernkoch v k. ú.
Liptovská Ondrašová, ato parc. Č. KN-C 1151, 1152/3, 1152/4, 1153/2, KN-C 1152/2, 1153/1 (LV

Č. 4401, bez pozemkov) a v časti na pozemku vk, ú. Liptovský Mikuláš, ato parc. č. KN-C 6672112

(LV Č. 5885. bez pozemku) pozostávaúca z koľajníc, podvalov, zvršku, kameniva.

(d‘alej len ‚.predmet súraže“)

2. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 2410 eur
(slovorn: dvetisícštyristodesať eur).

Kúpnu cenu zníženú o zloženú finančnú zábezpeku V zmysle Všeobecných podmienok
obchodných verejných súťaži uhradí viťaz súťaže najneskör do 14 dnĺ od uzatvorenia kúpnej
zrnluvy. Všeobecná hodnota železničnej vlečky podľa znaleckého posudku č. 38/2018 zo dňa 09.
04. 2018 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 2 405,97 eur,

zaokrúhlene 2 410 eur. Zostatková hodnota železničnej vlečky v dÍžke 867,70 rn veaenej v

účtovnictve k 3103.2020 predstavuje sumu 4 889.74 eur.

3. výšku finančnej zábezpeky. ktorá predstavuje sumu 20 % z rninimálnej kúpnej ceny t. J. 480

eur (slovom: štyristoosemdesiat eur) zloži navrhovateľ na bankový účet vedený v Prima banke

Slovensko. as., č. Ú.: SK 61 5600 0000 0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X najneskór tri pracovné

dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov. Žiadny Z navrhovateľov nemá nárok na výplatu
úrokov z peňažných prostriedkov zložených na účte mesta tvoriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia
zábezpeky, resp. úhrady kúpnej ceny So započitanim finančnej zábezpeky.

4. Účastnicky poplatok vo výške 30 eur, ktorý je povinný uhradiť každý účastník OVS, možno
uhradiť do pokladne MsÚ alebo na bankový účet vedený v Prima hanke Slovensko, as., č. ú.: SK89

5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X. Účastnicky poplatok sa nevracia.

5. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené uzneseniami
Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 97/2017 Zo dňa 14. 12. 2017 ač. 5/2020 zo dňa 23.
04. 2020.



Ii.
Časový plán súťaže

1. Vyhlásenie súťaže: 28. 04. 2020

2. Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa
nachádzajú na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš v úradných hodinách č. dverí 203, II. poschodie,

kontaktná osoba: JUDr. Miroslava Javornická, telč.: 044/5565240, e-mail:
miroslava.javornickamikulassk.

3. Ukončenie predkladania návrhov sút‘aže: 29. 05. 2020 do 14.00 hod.

4. Termin otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhovje 03.06.2020013.00 hod.

5. víťaz sútaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 90 dni odo dňa vyhodnotenia súťaže
komisiou. V prípade, že do 10 kalendárnych dni Od vyzvania na uzavretie kůpnej zmluvy vitaz

súťaže neuzatvori túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnsj

zmluvy.

lil.

Kritérium hodnotenia návrhov

1. Kritériom pre hodnotenie predložených sůťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena

za nehnuteľnosť predložená navrhovateíom,

2. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržani všetkých
podmienok súťaže. V pripade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.

IV.

Osobitné dojednania

1. Víťaz sůťaže sa zaväzuje na vlastné náklady uskutočnif demontáž a odvoz predmetu súťaže a v

prípade nebezpečného odpadu aj jeho likvidáciu najneskůr do jedného roka odo dňa
uzatvorenia kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže.

2. Viťaz súťaže sa zaväzuje ako pristup k predmetu súťaže využívat výlučne pozemky vo
vlastnictve mesta Liptovský Mikuláš.

3. Víťaz súťaže sa zavazuje, že počas odvozu predmetu súťaže nebude miestnu komunikáciu
neprimerane znečist‘ovat‘ a bude ju udržiavať zjazdnú a prechodnú pre ostatně motorové vozidlá.
Po skončení demontáže! odvozu a likvidácie v zmysle bodu 1. tohto článku, sa vít‘az súťaže ďalej
zaväzuje, že pozemky využívané ako prístup k predmetu súťaže uvedie do pčvodného stavu (min.
20 metrov od miestnej komunikácie).

lil, ruší

bod 1! schvaľovacej časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 92/201920 dňa
12. 12. 2019, a to prebytočnosr nehnuterného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4

písm. a) Zásad hospodárenia a nakJadania 5 majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení

a predaj prebytoČného majetku mesta Liptovský Mikuláš spČsobom podlá 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138ĺ1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení ako prípad hodný osobitného zretefa. Vk!
ú. Liptovský Mikuláš - novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 6574/20 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 126 m2 podľa geometrického plánu č. 44523106-49/2019, nachádzajúceho sa
na ul. Garbiarska, v prospech spoločnosti VEREX REALITY s.r.o., so sídlom: Priemyselná 4606!
031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 614 378, za kúpnu cenu 12 600 eur (t. j. 100 eur/m2).



IV. mení

a) bod 2. schval‘ovacej Časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 57/2019

zo dňa 19. 09. 2019 nasledovne:

pövodný text: »spoloČnost‘ou SPP - distribúcia, as., so sídiom Mlynské nivy 44/b, 825 11
Bratislava, ičo: 35 910 739“ sa nahrádza novým textom: „Ing. Miroslavom
Hartmannom, trvale bytom Björnsonova 1360/2 1, 031 01 Liptovský Mikuláš —

Vrbica-Nábrežie“
Vo zvyšnej Časti ostáva uznesenie nezmenené.

b) bod 4. schvaľovacej Časti uznesenia mestského zastupitetstva Liptovský Mikuláš Č. 68/2018

zo dňa
13. 09. 2018 nasledovne:

póvodný text,, podobu 18 mesiacov od podpisania kúpnej zmluvy“ sa nahrádza textom:
„po dobu 24 mesiacov od podpísania zámennej zmluvy“

Vo zvyšnej časti ostáva uznesenie nezmenené.

V. odporúča

a) primátorovi mesta Liptovský Mikuláš zabezpeČiť potrebnú administrativu a súčinnosť pri
vybavovaní procesu ohľadom odovzdania pozemku parc. č. KN-E 620/3 vo vlastnictve
Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu, pod stavbou vo vlastnictve
mesta Liptovský Mikuláš (súvisi s Časťou II. bod 9. tohto uznesenia),

b) primátorovi mesta Liptovský Mikuláš zabezpeč/ť potrebnú administratívu a súčinnost‘ pri
vybavovaní procesu ohlädom odovzdania pozemku parc. č. KN-E 2 782/503 vo vlastnictve
Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu, pod stavbou vo vlastníctve
mesta Liptovský Mikuláš (súvisí s Častou II. bod 10. tohto uznesenia).

Ing. J42)IiD.
p átor me ta

Dátum podpisu uznesenia: 24. 04. 2020


