
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 16. júna 2021 číslo 4712021
K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu

a nakladanie s majetkovými právami mesta — Návrh na odpredaj
pozemku v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája — Ing. Michal Patz,
Andreja Sládkoviča 112617, 013 01 Teplička nad Váhom a Juraj Patz,
Aiexyho 1840í1, 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbica — Nábrežie

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

1. komsia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 03.03.2021 a dňa 12.05.2021 prerokovala

z híadiska územnoplánovacieho návrh odpredaV pozemok vo vlastnictve mesta tak. ako je

uvedeně v časti II. lohlo uznesenia a odporůča ho MsZ schválíť.

2. komisia finančná a majetkovoprávna MsZ dňa 07.06.2021 prerokovala návrh na predaj

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

mesta tak] akoje uvedené v schvalovacej časti tohto návrhu a odporúča ho MsZ schválíť.

II. schvaruje

1 prebytočnosť nehnutelného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení a predaj

prebytočného majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom podle 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení ako prípad hodný osobitného zretela, v k Ú.

Liptovský Mikuláš — pozemok parc. č. KN-C 1845/1 záhrady o výmere 890 m2, zapĺsaný na LV



Č. 4401 v katastri nehnuteľností, nachádzajúci sana ul. 1. mája, v prospech: 1. Ing. Michal Patz,

trvale bytom Andreja Sládkoviča 1126/7, 013 01 Teplíčka nad Váhom — do pod/elového

spoluviastnictva vo vefkost/ 1/2-/ce a 2. Juraj Patz, trvale bytom Aleyho 1840/1, 031 01 Liptovský

Mikuláš — Vrbica - Nábrežie — do podielového spo/uv/astníctva vo vefkost/ 1/2-/ce, za kúpnu

cenu 43 600 eur (t. j. 48,94 eur/rn2), Účelom prevodu je zachovania doterajšieho spösobu

využívania pozemku parc. Č. KN-C 1845/1 ako záhrady kupujúcimi. V kúpnej zrnluve bude

uvedené, že kupujúci sú si vedorni, že cez pozemok parc. Č. KN-C 1845/1 prechádzajú inžinierske

siete, a to vzdušné vedenie NN a podperné body, podzemné NN vedenie a skrine s ích

ochrannýmí pásmami, vo vlastníctve Stredoslovenskej distribučnej, as., so sidlorn Pri Rajčianke

2927/8,01047 Žilina, IČO: 36442 151.

Všeobecná hodnota pozemku parc. Č. KN-C 1845/1 podľa znaleckého posudku č. 37/2020 zo

dňa 28.09.2020 vyhotoveného znalcom Ing. Alenou Vinčurovou je stanovená na 43 556,60 eur,

zaokrúhlene 43 600 eur, tj. 48,94 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta

vedeného v účtovnĺctve k 31.05.2021 predstavuje 14 774 eur, čo je 16,600 eur/m2. Pozemok,

ktorý je predmetom prevodu sa podIa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom

mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne III., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku

je v danej zóne stanovená na 18 eur/m2 -33 eur/m2.

de o prevod majetku mesta z dČvodu hodného osobitného zretel‘a, na schválenie ktorého je

potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, priČom uvedený zámer prevodu podlieha zverejneniu

na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dévod hodný osobitného zretel‘a:

ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku z minulosti, kde

právni predchodcovia kupujúcich tento pozemok užívali od roku 1960;

pozemok je od roku 1960 nepretržite užívaný rodinou Patzovcou, nakoľko sa nachádza

pri ich rodinnom dome súp. Č. 162 postavenom na parcele 1847 v podielovom

spoluvlastníctve nadobúdatel‘ov (LV Č. 584), ktorí ho využijú zlúčenim SO svojím

vlastnĺctvom;

v roku 1965 bývalý Čsl. štát vykupoval a vyvlastňoval pozemky v tejto lokalite za úČelom

výstavby rodinných domov kde rodina Patzová vlastnila svoje nehnuteľnosti a Čsl. štát

s týmto predmetným pozemkom d‘alej nenakladal a preto sa o tento pozemok dlhodobo

starali a udržiavali pÓvodní predchodcovia žiadateľov;

Ing. Jár#Blcháč PhD.

prirátor mesta

Dátum podpisu uznesenía: 18. 6. 2021


