
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 16. júna 2021 číslo 5212021

K bodu: Návrh na predaj prebytočnóho majetku, prenechanie majetku do nájmu
a nakladanie s majetkovými právami mesta — Návrh na zmenu prenájmu
pozemku (poníženie výmety) v k. ú. Demänová — Športový klub
Demänová, občianske združenie, Dlžiny 145, 031 01 Liptovský Mikuláš;
ARBET, s.r.o., Veličná 5, 027 54 Veličná

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

1. komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 01.06.2021 prerokovala z hladiska

územnoplánovacieho návrh na zmenu výmery predmetu nájmu, ako je uvedené v časti II. tohto

návrhu a odporůča ho MaZ schválit podía grafickej prilohy.

2. komisa finančná a majetkovoprávna MaZ dňa 07.06 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 MaZ schválíť.

3. mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 19septembra 2013 uznesením Č. 74/2013 pod

bodom 5, schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok spčsobom podľa 5 9a

ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcĺ v platnom znení ako pripad hodný



osobitného zreteľa V k. ú. Demnová — pozemky parc. Č. KN-C 3/1 ostatné plochy o výmere

21 210 rn2, parc. č. KN-C 3/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 296 m2 /pozemky spolu

o výmere 21 506 m2 a stavbu: »Šatne, krytá tribúna“ súp, Č. 257 postavenú na pozemku parc. č.

KN-C 3/3 vrátane ich prislušenstva (najmä stavba oplotenia futbalového ihriska), v prospech

nájomcu Športový klub Demnová, občianske združenie, so sidlom: Olžiny 145, 031 01 Liptovský

Mikuláš, IČO: 36146617, na dobu 30 rokov, za nájomné vo výške 1 euro/ročne,

- dňa 18.11.2013 bola uzatvorená Nájomná zmluva Č. 347/2013/Práv.,

- mestské zastupitefstvo Liptovský Mikuláš dňa 11.07.2019 uznesenim Č. 49/2019 V Časti III. pod

bodmi 3.4 schválilo uzatvorenie Dodatku Č. 1 k Nájomnej zmluve Č. 347/2013/Práv,

- v oplotenom areáli futbalového ihriska v k.ú. Dernnová. tj. na Časti pozemku parc.Č KN-C

3/1 sa nachádza detské ihrisko,

- z dövodu zvýšenia bezpečnosti deti, ako aj zabezpeČenia samostatného pristupu k detskému

hrisku.

bola mestom zrealizovaná úprava oplotenia a detské ihrisko tak prestalo byt súčasfou oploteného

areálu futbalového ihriska, Čim došlo k zniženiu výmery Časti predmetu nájmu, a to pozemku

parc.Č. KN-C 3/1 ostatné plochy o výmere 21 210 rn2, o výmeru 696 m2,

-obchodná spoleČnost‘ ARBET, s.r.o., So sidlom VeliČná 5, 027 54 VeliČná, IČO: 44 346 891

požiadala mesto v súvislosti 5 budúcou výstavbou jednosmernej pristupovej komunikácie,

vrátane vybudovania chodnika pre pešĺch a verejného osvetlenia, k plánovanej výstavbe:

„Apartmánový dom“ na pozemku spoločnosti parc. Č. KN-C 262/2 v k. ú. Demánová, O nájom

pozemkov v k. ú. Demnová, vrátane Časti pozemku parc. Č. KN-C 3/1 O výmere 255 m2, ktorý je

predmetom Nájomnej zmluvy Č. 347/2013/Práv., s ktorou skutoČnosťou je spojená potreba taktiež

znižiť výmeru Časti predmetu nájmu, ato pozemku parc. Č. KN-C 3/1 ostatně plochy o výmere

21 210 rn2, O výmeru 255 m2.

mení

bod 5. sohvaľovacej časti uznesenia mestského zastupitefstva Liptovský Miku/áš d 74/2013 zo

dňa 19.septembra 2013 v znení uznesenia mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č.

49/2019 ze dňa II. júla nasledovne:

• póvodný text; „pozemky parc č. KN-C 3ĺ1 ostatně plochy o výmere 21 210 m2. parc č.

KN-C 3/3 zasta vaně plochy a nádvoria o výmare 296 m2 /pozemky spolu o výmare

21 506 m2! a stavbu; „Šatna, krytá tribúna súp. Č. 257 posta venú na pozemku parc. Č.

KN-C 3/3 vrátane ich prislušenstva (najm stavba oplotenia futbalového ihriska).

v prospcch nájomcu Športový klub Demnová, občianske združenie, se sidlom Dlžiny

145. 031 01 Liptovský Mikuláš. IČO: 36146617, na dobu 30 rokov, za nájemně vo výška

I euroĺroČne sa nahrádza tex tom. pozemky parc. č. KN-C 3/1 ostatné plochy

o výmare 20 259 rn2, parc. č. KN-C 3/3 zastavené plochy a nádvoria O výmare 296

m2/pozernky spolu o výmere 20555 m2/a stavbu: „Šatna, krytá tribúna“ súp. Č. 257



posta venú na pozemku parc. č. KN-C 3/3 vrátane leh príslušenstva (najmä stavba

oplotenia futbalového ihriska), vprospech nájomcu Špoflový klub Demánová,

občianske združenie, So sídlom Dlžiny 145, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:

36146617, na dobu 30 rokov, za nájomné vo výško I euro/ročne“

Vo zvyšnej časti ostáva uznosenie nezmeneně.

Ing. Ján7Icháč PhD.

primator mesta

Dátum podpisu uznesenia: 18 6. 2021


