
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 11. marca 2021 číslo 612021

K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu
a nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupitefstvo

I. konštatuje, že

1. komisia finančná a majetkovo-právna MsZ dňa 08.03.2021 prerokovala návrh na predaj

prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami

mesta tak, ako je uvedené v Častili. tohto uznesenia a odporúČa ho MsZ schválif.

2, komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 03.03.2021 prerokovala z hľadiska

územnoplánovacieho návrh odpredaf pozemky vo vlastnĺctve mesta tak, ako je uvedené v Časti

II. tohto uznesenia a odporúČa ho MsZ schválif.

3. pozemky, ktoré sú predmetom predaja, žiadateľ ako „nájomca‘ užíva na základe platnej Nájomnej

zmluvy Č. 542/2020/Práv. zo dňa 07.08.2020, za nájomné vo výške 912 EUR roČne, tj. 6

EUR/m2/rok. ÚČeiom nájmu je využitie tejto plochy na vybudovanie nového oplotenia, v rámci

výstavby rezidenČného bývania: „HBV Bella Vista Palúdzka - Sever v rozsahu 110 b. J. ‚ ktorého

je investorom.



II. schvaľuje

prebytoČnosť rzehnuteLného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe ČL 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania S majetkom mesta Liptovský Mikuláš a prada] prebytoČného majetku

mesta Liptovský Mikuláš spósobom podIa 9a ods. 8 písm. b) zákona Č. 13811991 Zb. o majetku

obcí v platnom znení, v k. Ú. Paíúdzka ‚ a to:

a) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 1251/li ostatně plochy o výmere 116 rn2 podľa

geometrického plánu č. 40003337-17/2021,

b) pozemku parc.č. KN-C 1251/9 zastavané plochy a nádvoria O výmere 12 rn2, zapisaného

v operáte katastra na LV Č. 4401,

!pozemky spolu o výmere 128 m2ĺ, nachádzajúce sa na ul. Budovatetská, v prospech

spoločnosti Bella Vista, s. r. O., so sídlom Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36819

182, za kúpnu cenu 8448 eur (t. j. 66 eur/rn2). ÚčeIom prevodu je majetkovoprávne

usporiadanie vlastnickych vzťahov k pozemku parc. Č. KN-C 1251/9 zastavaného stavbou:

..Prĺstrešok pre osobně automobily‘ bez súp. čísla vo výlučnom viastnictve nadobúdateľa (LV Č.

5690) a k pozemku parc.č. KN-C 1251/11 ako priíahlej plochy, ktorá svojím oplotenim,

urniestnenirn a využtírn tvori neoddeliteíný celok s touto stavbou.

Všeobecná hodnota pozernkov parc. Č. KN-C 1251/9 a parc.č. KN-C 1251/11 podía znaleckého

posudku Č. 37/2021 Zo dňa 22,02.2021 vyhotoveného znalcorn Ing. Miroslavom Todákom je

stanovená na 5 42976 eur, zaokrúhlene na 5 400 eur, Čo je 42,42 eur/m2. Zostatková hodnota

prevádzaného majetku mesta vedeného v ůčtovnictve k 28.02.2021 predstavuje 640 eur, čo je

0,050 eur/m2. Pozernky, ktoré sú predmetorn prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia

a nakladania s rnajetkorn mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne II., pričorn minirnálna

kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/rn2 - 66 eur/m2. Uvedený

prevod nepodlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta

a v regionálnej tlači.

*

‘r
ing. 4n Blcháč, PhD.

primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 12.3.2021


