
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 16. júna 2021 číslo 4912021

K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu
a nakladanie s majetkovými právami mesta — Návrh na odpredaj
novovytvoreného pozemku v k. ú. Okoličné, ul. Riečna — Igor Hrnčiara
Magdaléna Hrnčiarová, Riečna 338126, 031 04 Liptovský Mikuláš —

Okoličné

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

1 komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 0106.2021 prerokovala z híadisKa

územnoplánovacieho návrh odpredať pozemek ve vlastnictve mesta tak, ako je uvedené

v častili. tohto uznesenia a odporůča ho MsZ schválíť.

1 komisia finančná a majetkovoprávna dňa 07.06.2021 prerokovala návrh na predaj

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

mesta s tým, že navrhla kúnu cenu 5 874 eur (t. í. 33 eur/rn2).



II. schvaľuje

prebytočnost‘ nehnuterného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v p/atnom znení a predaj

prebytoČného majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom podia 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

138!1991 Zb. o majetku obci v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretel‘a, v k ú.

OkoliČné — pozemok parc. č. KN-C 486/2 záhrady o výmere 178 rn2, podta geometrického plánu

Č. 44026595-57/2021, nachádzajúceho sa na ul. Riečna, v prospech Igora Hrnčiara a manželky

Magdalény Hrnčiarovej do BSM, obaja trvale bytom: Riečna 338/26, 031 04 Liptovský Mikuláš

- QkoliČné, za kúpnu cenu 8010 eur (t. j. 45 eur/rn2). Účelom prevodu je rnajetkovoprávne

usporiadanie vlastnickych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 486/2, ktorý svojírn oplotenirn tvori

kornpletný celok s pozernkarni parc. Č. KN-C 485, KN-C 486/1 a stavbou: „Rodinný dom“ súp. Č.

338 postavenou na pozemku parc. č. KN-C 485 (LV Č. 547) v bezpodielovom spoluvlastníctve

nadobúdatel‘ov.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovníctve k 31, 05. 2021

predstavuje 8,90 eur, čo je 0,050 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa

platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza

v zóne II., pričom minirnálna kúpna cena za 1 rn2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33

eur/m2 - 66 eur/m2.

Ide o prevod majetku mesta z d6vodu hodného osobitného zretel‘a, na schválene ktorého je

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

na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dövod hodný osobitného zreteľa:

ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastnickych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 486/2, ktorý

svojim oplotením tvorí kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 485, KN-C 486/1 a stavbou:

„Rodinný dom‘ súp. Č. 338, postavenou na pozemku parcela č. KN-C 485, v bezpodielovom

spoluvlastnictve žiadatetov, už viac ako 11 rokov. Predmetným prevodom sa zabezpeči súlad

skutkového a právneho stavu. Jde o prevod vlastnictva, ktorý je účelný len pre konkrétneho

záujemcu, nakoľko pozemok jet. č. oplotený k rodinnému domu.

Ing. JáIŮ\JBlcháč PhD.

primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 18. 6. 2021


