
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 11. marca 2021 číslo 712021

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

Mestské zastupiteľstvo

L konštatuje, že

1. komisia finančná a majetkovoprávna MsZ dňa 08032021 prerokovala návrh na predaj
prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakjadanie s majetkovými právami
mesta tak, ako je uvedené v schvaľovacej časti tohto návrhu a odporúča ho MsZ schváUť.

2. komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 03.032021 prerokovala z hJadiska
územnoplánovacieho návrh odpredať pozemok vo vlastníctve mesta tak, ako je uvedené v časti
fl. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schválif.

ji. schvaluje

prabytočnosť nehnuteľného majetku mesta Liptovský MikUláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad
hospodárenia a nak/adania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení a predaj
prebytočného majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom podra 9a ods. 8 písm. e) zákona Č.
138/1991 Zb. o majetku obci vplatnom znení ako prípad hodný osobitného zretera, v k. ú.



Oko//čně — pozernok parc. č. KN-C 518/2 záhrady ovýrnere 148 rn2, ako „diel 1“, podľa

geometrického plánu č. 47457 326 - 69/2020, nachádzajúceho sa na ul. Riečna, v prospech: 1.

Mgr. Elena Lichardusová, trvale bytom: Riečna 310/16, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné —

do pod/elového spoluvlastníctva vo velkosti 1/3-/na, 2. Rastislav Lichardus, trvale bytom:

Galvaniho 16600/25D. 821 04 Bratislava - Ruž/nov— do pod/eíového spoluvlastníctva vo veľkost/

1/3-/na a 3. Lucia Lichardusová, trvale bytom: Riečna 310/16, 031 04 Liptovský Mikuláš -

Okoličné — do pod/slověho spoluvlastníctva vo veľkost/ 1/3-/na, za kúpnu cenu 4 884 eur (t. J.

33 eur/rn2). Účelorn prevodu Je majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku

parc. Č. KN-C 518/2, ktorý svoJím oplotenim tvorí kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C

518/1, KN-C 517 a stavbou: Rodinný dom súp. Č. 310 postavenou na pozemku parc. Č. KN-C

517 (LV Č. 542) v podielovorn spoluvlastnictve nadobúdatetov.

Všeobecná hodnota pozemku parc. Č. KN-C 518/2 podTa znaleckého posudku Č. 25/2021 zo dňa

9.2.2021 vyhotoveného znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 3688,16 eur,

zaokrúhlene 3 690,00 eur, tj. 24,92 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta

vedeného v úČtovnictve k 28.02.2021 predstavuje 7,40 eur, čo je 0,050 eur/m2.. Pozemok. ktorý

je predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s maJetkorn mesta

Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II., pričorn minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku jev 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:

ideo majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 518/2, ktorý

svoJim oplotenim tvorĺ kompletný celek s pozemkami parc. č. KN-C 518/1, KN-C 517 a stavbou:

„Rodinný dom“ súp. Č. 310, postavenou na pozemku parcela č. KN-C 517, v podielovom

spoíuvlastnictve žiadateľov, k(ori užívajú uvedené nehnutel‘nosti viac ako 50 rokov. Predmetným

prevodom sa zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu. Ide o prevod vlastníctva, ktorý je

účelný len pre konkrétneho záujemcu, nakoľko pozemok Jet. Č. oplotený k rodinnému domu.

Ing.

primátor mesta

Dátum podp/su uznesenia: 12.3.2021


