
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

zo dňa 11. marca 2021 číslo 8/2021

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

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

1. komisia finančná a majetkovo-právna MsZ dňa 0803.2021 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 schválíť.

2. komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 03.12.2020 prerokovala z hľadiska

územnoplánovacieho návrh odpredať pozemky vo vlastníctve mesta formou zámeny tak, akoje

uvedené v časti II. tohto uznesenia a odporúča MsZ predmetnú zámenu riešiť nasledovne:

predmetom zámeny by nemal byť/ba pozemok parc. č. KNC 23 1/2 vo vlastníctve mesta, ale aj

pozemok parc Č. KN-C 231/1, ktorý je tiež majetkom mesta póvodná žiadosťbola Jen o parcelu

Č. KN-C 23 1/2), len je svahovitý, bez prístupu, ide O pozemok nepredatelný. V prípade, že ostane

vo vlastn!ctve mesta / nad‘alej mesto ho nebude mať komu predať, a tak vzniknú mestu náklady

na kosen/e. Kom/s/a preto navrhla predaťpozemokparc. Č. KN-C 231/1 formou zámenyza kúpnu

cenu I euro, a takto navrhnutú cenu predložiť do Kom/s/e f/nanČnej a majetkovo-právnej“.



II. schvaluje

prebytočnosť nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad
hospodárenia a nakladanía s majetkom mesta Liptovský Mikuláš a uzatvoronie Zámennej zmluvy
na nehnuteľný majetok mesta spósobom pod/a 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zli
o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretefa, vk. ú. Palúdzka,
nasledovne:

nehnuternosti vo výlučnom vlastnícive mesta Liptovský Mikuláš — pozemek parc. č. KN-C 231/2
záhrady o výmere 199 m2 a pozemek parc. č. KN-C 231/1 záhrady o výmere 235 rn2, zapísané
v katastri nehnuteľnostĺ na LV Č. 4401, nachádzajúce sa na ul. Nábrežie K. Petroviče /pozemky
spolu o výmere 434 m2/

zamenit‘

za nehnuternosť v podíelovom spoluvlastníctve, zapisanú v katastri nehnuterností na L V Č. 1094
v prospech: 1. Eleny Császáriovej, pod Bi, spoluvlastnicky podel 4/12-iny a 2. Vlastimila
Császáriho a Eleny Császáriovej, pod B2, spoluvlastnicky podiel 8/12-in, obaja trvale bytom
Petrovičovo Nábrežie 446/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - pozemek parc. č. KN-C 2059 zastavené
plochy a nádvoria o výmere 179 rn2, nachádzajúci sa na ul. Nábrežie K. Petroviča.

Uvedenou zámenou döjde ze strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastnickych
vzťahov k pozemku parc. Č. KN-C 2059, na ktorom je umiestnená a vybudovaná stavba miestnej
komunikácie na ul. Nábrežie K. Petroviče, ve vlastníctve mesta, čo je dóvodom hodným
osobitného zreteľa, pričom de o využĺvanie tejto plochy ve verejnom záujme v sůlade s platným

územným plánom mesta,

Žiadatelia uvedenou zámenou nadobudnú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov

pozemky. susediace s ich nehnuternosťami. ato s pozemkarni parc. Č. KN-C 228, KN-C 229/1,

KN-C 229/2 a stavbou. „Rodinný dem sůp. č. 446 na parcele č. KN-C 229/2 (LV č 1094), za

ůčelom rozšírenia záhrady.

Všeobecná hodnota nehnuteínosti vo vlastnictve mesta, ato pozemku parc. Č. KN-C 23 1/1 podĺa
znaleckého posudku č. 37/2021 ze dňa 17. 02. 2021 vyhotoveného znalkyňou Ing. Danou
Piatkovou je stanovená na 5 75045 eur, zaokrúhlene 5 800 eur, čaje 24,47 eur/m2. Všeobecná
hodnota nehnuteľnosti ve vlastníctve mesta, a to pozemku parc. č. KN-C 23 1/2 podfa znaleckého

posudku č. 123/2020 ze dňa 19. 10. 2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je

stanovená na 4 869,53 eur, zaokrúhlene 4 870.- eur. čo /e 24,47 eur/m2. Všeobecná hodnota
pozemku vo vlastnictve žiadatel‘ov, a to pozemku parc. Č. KN-C 2059 podľa znaleckého posudku

Č. 19/2017 ze dňa 29. 9. 2017, vyhotoveného znalkyňou Ing. Alenou VinČurovou, je stanovená

na 4 867,01 eur, zaokrúhlene 4 870ľ eur, Čaje 27,19 eur/m2),



Cena zamieňaných nehnuteľností na základe dohody zmluyných strán e nasledovná:

Manželia Császáriovci nadobudnú pozemok parc. č. KN-C 231/2 za kúpnu cenu 4 870 eur, čo je

24,47 eur/m2 a pozemok parc. č. KN-C 231/1 za kúpnu cenu 70,50 eura, čo je 0,30 eura/rn2, čo

predstavuje celkovú kúpnu cenu 4 940,50 eura. Mesto nadobudne pozemok parc. č. KN-C 2059

za kúpnu cenu 4870 eur, čo je 27,19 eur/m2. Nakoľko kúpna cena vzájomne zamieňaných

nehnuteYností nie je rovnaká, zrnluvné strany sa pri podpise zmluvy dohodnú, že p. Elena

Császáriová a p. Vlastimil Császári doplatia mestu rozdiel, čo predstavuje sumu 70,50 eura.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 28. 02. 2021

predstavuje 7203,10 eur, čoje 16,597 eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa podIa

Zásad hospodárenia a nakladania s rnajetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II.,

pričorn minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 - 66

eur/rn2. Ideo prevod majetku mesta z dňvodu 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 zretei‘a:

ide o zámenu nehnutel‘nosti, na základe ktorej dójde zo strany mesta k majetkovoprávnemu

usporiadaniu vlastnickych vztahov k pozemku parc. č. KN-C 2059, na ktorom je umiestnená

a vybudovaná stavba mestská komunikácia vo vlastníctve mesta. Zároveň ide o využívanie

plochy vo verejnom záujme, v súlade s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš.

Ing. iD.

primátor mesta

* J

Oátum podpisu uznesenia; 12.3.2021


