
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

K bodu:

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 17. decembra 2020 číslo 7612020

Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do

nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupiterstvo

I. konštatuje, že

kornisia tinančná a majetkovo-právna dha 11.11.2020 prerokovala návrh na predaj prebytočného

majetku] prenechanie majetku do nájmu a nakladanie $ majetkovými právami mesta tak, ako je

uvedené v častili. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schválíť.

Ii. schvaluje

prodal prebytočnéhQ nehnutefného majetku spósobom podle 9a ods. I písm. c) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obci v p/atnom znení (priamy prodej najmenej za cenu vo výško

všeobecnej hodnoty majetku), v k. ú. Liptovský Mikuláš — pozemku parc. Č. KN-C 222/20

zastavané plochy a nádvoria o výrnere 44 m2, nachádzajúci sa na ul. M. Pišúta, v prospech

spoločnosti EURA, družstvo, so sĺdlorn M. Pišúta 1119123, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:

44 365 977, za kúpnu cenu spolu 3 000 eur (t. j. 68,18 eur/rn2). Zámer odpredať predmetný



pozemok schválilo mestské zastupitelstvo Liptovský Mikuláš dňa 24. 09. 2020 uznesenim Č.

61/2020.

V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci sije vedomý, že na pozemku parc. Č. KN-C 222/20

je umiestnená vodomerná šachta a chránička na optický kábel, Kupujúci se v kúpnej zmluve

zaviaže k povinnosti umožnit udržiavanie stavby: Sklad“ (bez sůp čísla). postavenej na parcele

Č. KN-C 222/1 8, jeho vlastníkovi. ato z pozemku parc. Č. KN-C 222/20. Ked‘že v danom prípade

de o priamy predaj mimo obchodnej verejnej súťaže. musí kupujúci pred uzatvorením kůpnej

zmluvy predložiť čestné vyhlásenie o tom, že nemá osobitný vzťah k mestu podľa 9a ods. 7

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení. Kúpna zmluva bude uzatvorená

s podmienkou, ktorá stanoví, že ak sa preukáže, že čestné vyhlásenie ku dňu podpisu zmluvy

bude nepravdívé alebo zavádzajúce. má predávajůci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pre tento

prípad bude v zmluve dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 5 % Z kúpnej ceny.

Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 222/20 podIa znaleckého posudku č. 33/2020 zo

dňa 1908.2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Alenou Vinčurovou je stanovená na 2 220,68 eur,

zaokrúhlene 2 220 eur, čo je 50,47 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta

vedeného v úČtovníctve k 3011.2020 predstavuje sumu 730,27 eur (tj. 16597 eur/m2).

Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podIa platných Zásad hospodárenia a nakladanka

s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne I., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2

pozemku je v danej zóne stanovená na 66 eur/m2 - 100 eur/m2. Uvedený prevod podlieha

zverejneniu na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači.

Ing. Ján Icháč, PhD.

primátor mesta

Dátum podpisu uznesen/a: 21.12.2020


