
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 16. júna 2021 číslo 4612021

K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu
a nakladanie s majetkovými právami mesta — Návrh na odpredaj
pozemkov v k. ú. Liptovský Ondrašová, ul. Matúškova — Žilinský
samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Zilina

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

1. komisia územného rozvoja a výstavby MsZ

územnopiánovacieho návrh odpredať pozemky vo

JI. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváliť.

dřta 01062021

vlastníctve mesta tak,

prerokovala Z hľadíska

ako je uvedené v časti

2. komisia finančná a majetkovo-právna MsZ dňa 07062021 prerokovala návrh na predaj

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

mesta tak, ako je uvedené V častili. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváJiť.

II. schvaľuje

1, prebytočnost nehnutelného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe ČL 4 písm. a) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš a predaj prebytočného

nehnutelného majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom podľa 9a ods. 8 písm. e) zákona č.



13871991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteía, vk. Ú.

Liptovská Ondrašová — novovytvorených pozemkov parcč. KN-C 1012/19 zastavané plochy a

nádvoria O výmere 213 m2 a parcč, KN-C 1013/19 zastavané plochy a nádvoria O výmere 872

m2 ĺpozemky spolu o výmere 1085 m2ĺ podfa geometrického plánu Č. 45347191-16/2021,

nachádzajúcich sa na uL Matúškova, v prospech Žilinského samosprávneho kraja, so sidlom

Komenského 48, 011 09 Žilina, ičo: 37 808 427, za kúpnu cenu I eur. Účelom prevodu je

majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod ezistujúcou stavbou: „Komunikácia 11/584 vo

vlastnjctve nadobúdateľa, v rámci investičnej akcie. .‚Rekonštrukcia mostného objektu ev č 584-

024 ponad rjeku Jalovčianka v katastri obce Liptovská Ondrašová, ktorú plánuje realizovat

Žilinský samosprávny kraj, Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného

v účtovnictve k 31.052021 predstavuje 18007,75 eur, čoje 16,597 eur/m2. Pozemky, ktoré sú

predmetom prevodu sa podľa Zásad hospodárenia a nakladania $ majetkom mesta Liptovský

Mikuláš nachádza v zóne II., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne

stanovená na 33 eur/m2 —66 eur/m2.

Ide o prevod majetku mesta z dčvodu hodného osobitného zretefa, na schválenie ktorého je
potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej

tabuli mesta a webovom sidle mesta.

Dóvod hodný osobitného zretel‘a:

- ide O majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod eXistujúcou

stavbou: .Komunikácia 11/584“ vo vlastnictve ŽSK v rámci stavby: ..Rekonštrukcia mostného

objektu ev. Č. 584-024 ponad rjeku Jalovčianka v katastri obce Liptovská Ondrašová“;

- rekonštrukcia mostného objektu bude pdnosom pre mestskú časť a jej obyvateľov a zároveň

bude slúžiť predovšetkým k zabezpečeniu bezpečnosti všetkých obyvateľov Liptovského

Mikuláša a návštevnikov mesta;

- rekonštrukcia mosta bude realizovaná z finančných prostriedkov ŽSK;

- nadobudnutie pozemkov v prospech Žilinského samosprávneho kraja za kúpnu cenu I euro

bob schválené dňa 26.04.2021 Uznesenim ŽSK Č. 10-24/507/2021.

Ing. Já‘ Icháč, PhD.

mesta

Dátum podpisu uznesenía: 18. 6. 2021


