
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 16. júna 2021 čísio 5112021

K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu
a nakladanie s majetkovými právami mesta — Návrh na prenájom
nehnutel‘ností v k. ú. Ploštín — Telovýchovná jednota Snaha Ploštín,
Ploštín 133, 031 01 Liptovský Mikuláš

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

1. komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 01.062021 prerokovala z híadiska

územnoplánovacieho návrh prenajat stavby vo vlastníctve mesta tak, ako je uvedené v časti

II. tohto uznesenia a odporůča ho MaZ schválit.

2. komisia finančná a majetkovoprávna dňa 07.06.2021 prerokovala návrh na prenechanie

majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta s tým, že poukázala na

skutočnosť, či nie je výhodnejšia zmluva o výpožičke. Komisia žiada analýzu, v čom je

výhodnejšia Nájomná zmluva oproti Zmluve o výpožičke. Diskutovalo sa aj o pomerne dlhej

dobe nájmu 20 rokov z dčrazom na to, aby sa v zmluve nešila aj možnosť jej vypovedania.

Komisia navrhla zmenif návrh nájomnej zmluvy na zmluvu o výpožičke.



II. schvaluje

uzatvorenie Nájomnej zrn/LI vy na prenochanio nehnutefného majetku mesta do nájmu

spösobompodía 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1 991 Z. z. o majetku obcí v platnom zneni

ako prípad hodný osobitného zreteľa. v k. ú. Ploštin — a to stavby:

a) ‚.Šatne a sociálne zariadenia súpisné Číslo 133 na pozemku parc. Č. KN-C 510/2, zastavané

plochy a nádvoria O výmere 250 m2. zapísané v katastri nehnutel‘nosti na liste vlastníctva Č. 313.

Právny vztah k parcele na ktorej leží stavba s. Č. 133 nieje evidovaný na liste vlastníctva.

b) :Sarár sůpisné Číslo 279 na pozemkoch parc č. KNC 320/4 zastavané plochy a nádvoria

o výmere 2 rn2, parc. Č. KNC 32015 zastavané plochy a nádvoria O výrnere 100 m2 a parc Č. KN

C 320/6 zastavané plochy a nádvoria Q výmere 43 rn2, zapisaná v katastri nehnutetnosti na liste

vlastnictva Č. 313. Právny vztah k parcele na ktorej leží stavba 279 nie je evidovaný na liste

vlastriíctva,

c) „Futbalové ihrisko bez pozemku v prospech nájomcu - Telovýchovná jednota Snaha Ploštin,

so sidlom Ploštín 133, 031 01 Liptovský Mikuláš lČO:14 222 272, priČom úČelom nájmu je

poskytovať služby a rozvijať športové aktivity hlavne pre mládež, udržiavať, zveFaďovať

a prevádzkovať celý športový areál na vlastné náklady, poskytovať športový areál v prospech

školských a predškolských zariadení a tiež v prospech širokej verejnosti a taktiež podporovať

rozvoj a existenciu športového zariadenia miestneho charakteru, ktoré poskytuje technicky,

Časovo Í cenovo dostupné služby prevažne pre miestne obyvateľstvo, na dobu 20 rokov, za

nájomné vo výške leuroíročne.

Ide o prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu z dövodu hodného osobitného zreteľa,

na schválenie ktoréhoje potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, priČom uvedený nájom podlieha

zverejneniu na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta.

Dóvod hodný osobitného zretel‘a:

- žiadateí sa zavázuje poskytovat‘ služby a rozvijat športové aktivity hlavne pre mládež,

udržíavať, zvel‘ad‘ovaf a prevádzkovať celý športový areál na vlastné náklady.

- žiadatet poskytne do uživania športoviská v športovom areáli V prospech školských

a predškolských zariadeni a tiež v prospech širokej verejnosti,

- žiadateľ sa zavázuje investovať v rámci svojich fínanČných možnosti a svojich prostriedkov do

majetku tak, aby mohol byť udržiavaný, zvetadovaný a invesUčne rozvijaný.

- žiadatef sa zavázuje prevádzkovanim športovísk s vybudovaným zázemím v rámci areálu.

slúžit‘ predovšetkým na zabezpeČenie športovej Činnosti pre športovcov žijúcich v mestskej Časti

Ploštin a rekreantov v meste Liptovský Mikuláš,

- podpora, rozvoj a existenciu športového zariadenia miestneho charakteru, ktoré poskytuje

technicky, Časovo (doprava) i cenovo dostupné služby prevažne pre miestne obyvatelstvo,

- mesto nedisponuje takými finanČnými možnosťami a prostriedkami aby mohlo udržiavať,

zveľadovať a investiČne rozvíjať športový areál,



žiadateľ sa zaväzuje poskytnút mestu Liptovský Mikuláš bezodplatne priestory šatní, sociálnych

zariadeni a športový areál na účel organizovania kuítúrnych. Spoíočenských a športových

podujati pod hlavičkou mesta Liptovský Mikuläš
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Ing. JáryfBIchač, PhD.

prirIhtor mesta

Dátum podpisu uznesen;a: 18. 6. 2021


