
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

K bodu:

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 17. decembra 2020 číslo 7512020

Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do

nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupiteľstvo

i. konštatuje, že

komisía finančná a majetkovoprávna díla 11.11.2020 prerokovala návrh na predaj píebytočného

majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta tak, akc je

uvedené v Častili. tohto uznesenia a odporůča ho MsZ schváliť.

Ii. schvaľuje

prebytočnosť nehnuteíhého majetku mesta Liptovský Míkuíáš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania s majotkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení a predaj

prebytočného majetku mesta Liptovský Mikuláš spösobom podlá 9a ods. 8 pism. e) zákona d

138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení ako pripad hodný osobitného zreteľa, v k. Ú.

Liptovská Ondrašová — novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 88/608 zastavané plochy

a nádvoria o výmere 24 m2 podľa geometrického plánu č. 204-2/2020, nachádzajúceho sa na



ul. Pod Dielom, v prospech Ing. Milana Vavricu a manželky MUDr. Vlasty Vavricovej do BSM,

obaja trvale bytom Pod Dielom 352/52, 031 05 Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 792 eur (t. j.

33 eur/rn2). Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie vlastnickych vzťahov k pozemku

parc. Č. KN-C 88/608, ktorý svojim oplotením tvori kompletný celok S pozemkami parc. č. KN-C

88/22, KN-C 88/606, KN-C 88/607 a stavbou: Rodinný dom súp. Č. 352 postavenou na pozemku

parc. Č. KN-C 88/22 (LV Č. 3498) v bezpodielovom spoluvlastníctve nadobúdate[ov.

V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci sú si vedomí, že V tesnej blizkosti pozemku parc. č.

KN-C 88/608 prechádza podzemné vedenie verejného osvetlenia resp. jeho ochranné pásmo

v majetku mesta Liptovský Mikuláš (ak sa vytýčením trasy verejného osvetlenia preukáže

eXistencia tejto siete s ochranným pásmom v pozemku parc. Č. KN-C 88/608, kupujúci sa

v kúpnej zmluve zaviažu k povinnosti následne uzatvoriť s mestom zmluvu o zriadení vecného

bremena, pričom vecné bremeno bude časovo neobmedzené a bezodplatné, a práva

a povinnosti z takto uzatvorenej zmluvy prejdú na každého ďalšieho vlastníka pozemku).

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 3011.2020

predstavuje 398,328 eur, čo je 16,597 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podía

platných Zásad hospodárenia a nakladania s rnajetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza

v zóne II., pričom minimálna kúpna cena za I m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33

eur/m2 - 66 eur/m2.

Ide o prevod majetku mesta z dövodu 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:

de O majetkovoprávne usporiadaníe vlastnickych vzt‘ahov k pozemku parc. Č. KN-C 88/606, ktorý

svojim oplotenim tvori kompletný celok s pozernkami parc. Č. KN-C 88/22, KN-C 88/606, KN-C

88/607 a stavbou: „Rodinný dorn“ súp. Č. 352, postavenou na pozemku parcela č. KN-C 88/22,

v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadatel‘ov, už viac ako 30 rokov. Predmetným prevodom sa

zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu. Ide o prevod vlastnictva, ktorý je účelný len pre

konkrétneho záujemcu, nakoľko pozemok jet. Č. oplotený k rodinnému domu.

Ing. Já Blcháč, PhD.

primátor mesta

Dátum podpíäu uznesen/a: 21.12.2020


