
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 17. decembra 2020 čísio 8012020

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

nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupitelstvo

bene na vedomie

na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky boli schválené uznesenim

Mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš Č. 30/2020 zo dňa 2506.2020 v Časti II. pod

bodom 12., predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže

a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to nehnutefnosti, pozemku parc.č.

KN-C 1989 zastavaně plochy a nádvoria o výmere 53 m2 a pozemku parcČ. KN-C 1990

zastavané plochy a nádvoria O výmere 339 m2. nachádzajúcich sa na ul. Okružnej, V k. Ci.

Palúdzka, zapĺsaných v katastri nehnutel‘ností v registri „C‘ na liste vlastníctva Č. 4401 v prospech

mesta Liptovský Mikuláš V podiele 1/1, za minimálnu požadovanú kOpnu cenu 19 600 eur,

vĺťazom súťaže s poradovým Č. 1 stal pán Roman Lysák, trvale bytom Dlhá 39/17, 031 01

Liptovský Mikuláš — Demánová, s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou vo výške 24 000 eur.

V súťaži boli predložené tri súťažné návrhy.



2. na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej sútaže, ktorej podmienky bolí schválené uznesením

Mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš Č. 30/2020 Zo dňa 25.062020 v časti II. pod

bodom 14., predmetom ktorej bol výher najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže

a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to nehnuteľnosti, pozemku parc,č.

KN-C 1327/23 ostatně plochy o výmere 6668 m2 podľa geometrického plánu č. 44026595-

64/2020. nachádzajúceho sa v priemyselnej zóne V kú. OkoliČné. vytvoreného z pozemku

parc.č. KN-C 1327/23 zapisaného v katastri nehnuteľností v registri C na liste vlastnictva Č. 631!

v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1 a z pozemku parc.č. KN-C 1333/4 zapisaného

v katastri nehnutel‘nostĺ v registri „C‘ na liste vlastnictva Č. 1628, v prospech mesta Liptovský

Mikuláš! v podiele 1/1 Z8 minimálnu požadovanú kúpnu cenu 233 380 eur, sa víťazom súťaže

S Qoradovým Č. I stala obchodná spoločnosrMrS, spol. s r.o., so sídiom Krivá 53. 027 55,

IČO: 36 001 368, s ponúknutou kúpnou cenou vo výške 233 380 eur V súťaži bol predložený

jeden sút‘ažný návrh.

3. na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky boli schválené uznesením

Mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš č. 52/2020 zo dňa 13.08.2020v časti II. pod

bodom 13., predmetom ktorej bol výher najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu sůťaže

a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súíaže, a to nehnutel‘nosti, pozemku parc.č.

KN-C 2099/118 zastavané plochy a nádvoria o výmere 881 m2 podIa geometrického plánu č. LM

83/2020, nachádzajúceho sa na ul. E. Penkalu v k.ú. Palúdzka, vytvoreného Z pozemkov parc.č.

KN-C 2099/118 a KN-C 2099/120 zapísaných v katastri nehnuteľností v registri „C“ na liste

vlastníctva Č. 4401 v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1-ina, za minimálnu

požadovanú kúpnu cenu 58 146 eur: sa viťazom súťaže sporadovým Č 1 sta/a obchodná

spoločnost‘X SE VEN, s.r.o., so sídlom Guothova 2/E, Bratislava — Nové mesto, 831 01, IČO:

50 177 133, s ponúknutou kúpnou cenou vo výške 58 150 eur. V súfaži bol predložený jeden

súťažný návrh.

‘y.
Ing. Ján/f Icháč, PhD.

primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 21. 12.2020


