
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

K bodu:

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 17. decembra 2020 čísio 7912020

Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do

nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupiterstvo

I. konštatuje, že

komisia fínančná a majetkovo-právna dňa 08,12.2020 prerokovaia návrh na predaj prebytočného

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

uvedené v častí II. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schválíť.

II. schvaľuje

nadobudnutie nehnuternosti do majetku mesta v k. Ú. Okolíčné, v rámci výstavby cyklistického

chodníka ‚lokalita existujúcej hrádze/ podia geometrického plánu Č. 2O4-45!2O19 a to:

• novovytvoreného pozemku parcč. KN-C 738/37 vodné plochy o výmere 913 m2 (diely ‚20“,

„21 “,„22“, 23, 24, „25“, 26, ‚27‘)— do podielu 1/1 -ina, v stave právnom - LV Č. 2024;

• novovytvoreného pozemku parcč. KN-c 731/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39

m2 (diel 30‘)— dopodielu 8/16-(n, v stave právnom - LV Č. 2042;



!pozemky spolu o výmare 93250 m2Z od vlastníka: RNDr. Peter Malík, CSc., trvale bytom Pavla

Horova 6141/5, 841 08 Bratislava 49, za kúpnu cenu 7 805,03 eur (t. j. 8,37 eur/rn2), určenú

podľa znaleckého posudku. Všeobecná hodnota pozemkov parc.č. KN-C 738/37 a parc.č. KN-C

731/11 podIa znaleckého posudku č. 129/2019 zo dňa 29.10.2019 vypracovaného znalkyňou Ing.

Danou Piatkovou je stanovená na 7805,03 eur, čo je 8,37 eur/m2.

Nadobudnutím nehnutel‘nosti dčjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu

vlastnickych vzfahov k pozemkom. na ktorých bude umiestnená a vybudovaná mestom Liptovský

Mikuláš ako investorom liniová stavba, v rámci projektu s názvorn. „Výstavba cyklistických

komunikácU v euroregióne Tatry“ — IV. etapa“. Mesto Liptovský Mikuláš tak nadobudne pozemky,

ktoré budO zastavané cyklistickým chodnikom v súlade s platným územným plánom mesta

Líptovský Mikuláš. Podľa vyjadrenía tunajšieho útvaru hlavného architekta pod č. MsU/Ul-IA

2020/3166-02 Bc ZO dňa 07.07.2020 je cyklistický chodník verejnoprospešnou stavbou

a trasovanie tejto stavby vedie podIa platného ůzemného plánu mesta PO poZemkoch

odčlenených geometrickým plánom Č. 204-45/2019.

Ing. Jánblc ač, PhD.

primátor mesta

Oátum podpisu uzneseniá: 21.122020


