
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 16. júna 2021 číslo 53/2021

K bodu: Zámer mesta Liptovský Mikuláš odmenit‘ slovenskú lyžiarku Petru
Vlhovú za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári alpských lyžiarok
predajom pozemku vo viastníctve mesta

Mestské zastupitefstvo

I. konštatuje, že

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

územnoplánovacíeho zámer mesta odmeniť Iyžiarku Petru Vlhovú za celkové prvenstvo vo

Svetovom pohári alpských lyžiarok, predajom pozemku vo vlastníctve mesta tak, akoje uvedeně

V časti II. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváliť,

2. komsia tinančná a majetkovo-právna MsZ dňa 07.06.2021 prerokovala zámer mesta odmeniť

lyžiarku Petru Vlhovú za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári alpských lyžiarok, predajom

pozemku vo vlastnictve mesta tak. ako je uvedené v častili. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ

schváliť s tým, že poukázala na skutočnosť, že finančné náklady na realizáciu výstavby

inžinierskych siet sú značne vysoké, a preto sa zaujimala. kto bude investorom predmetných

inžinierskych sieti. (Pozn.: Ing. Hlavnová plánuje vybudovat kompletnú infraštruktúru v danej

iokalite).



II. schvaťuje

zámer mesta Liptovský Mikuláš odmeniť slovenskú lyžiarku Petru V/hovú za získanie veľkého

krištáľového glóbusu a celkového prvenstva vo Svetovom pohári alpských lyžiarok — predajom

pozemku vo v/astnictve mesta, nas/edovne

Zámerom mesta je odmeniť slovenskú ;yžiarku Petru Vlhovú za mimoriadny úspech vo svete

v oblasti alpského lyžovania. a to predajom pozemKu vo vlastníctve mesta, za kúpnu cenu 1 euro

(pozn.: rovnakým spósobom ako úspešného športovca Michala Martikána v r. 1996 Nakotko

mesto nemá vo svojom majetku vhodný pozeniok na výstavbu rodinného domu. ktorý by ponúkol

na odpredaj Petre Vlhovej, navrhujeme nasledovné riešenie:

a) mesto pristúpi k uzatvoreniu Zámennej zmluvy, na základe ktorej nadobudne do svojho

výlučného vlastníctva časť pozemku parc. č. KNC 7151/1 O výmere cca 950 m2, zapisaného

v katastri nehnutel‘nosti na LV Č. 1306, pod Bi v prospech: Ing. Ivica Hlavnová, rod. Ševčíková,

v podiele 1/1, vk, ú. Liptovský Mikuláš, určeného podľa platného územného plánu mesta

Liptovský Mikuláš na výstavbu rodínného domu /lokalita Pod Stráňamii. Ing. lvica Hlavnová získa

uvedenou zámenou od mesta do svojho výlučného vlastníctva pozemek parc. Č. KNE 2941 a časť

pozernkov parc. č. KN-E 2943. 2944, 2942/1, 6608/101 O celkovej výmere cca 1 000 m2,

zapísaných v katastri nehnuteľností na LV Č. 7123. pod Bi v prospech mesta Liptovský Mikuláš,

v podiele 1/1, v k. ú. Liptovský Mikuláš, určených podľa platného územného plánu mesta

Liptovský Mikuláš aj na výstavbu bytovú (pozn.: v minulosti mesto nešilo niekoľko podaných

petícii proti výstavbe bytového domu na predmetných pozemkoch, od obyvatel‘ov žijůcÉch v tejto

časti mesta). Pozemky sa nachádzajú na Nábrežie 4. Apríla, ul. Vrlikova

b) zámenná zmluva bude predmetom vkladového konana v katastri nehnutel‘ností.

Rozhodnutím o povolením vkladu vlastnickeho práva k nehnuteľnostiam mesto nadobudne

stavebný pozemok pod Stráňami do svojho výlučného vlastnictva.

c) mesto už ako vlastník pozemku pod Stráňami, tento následne odpredá Petre Vlhovej. za

symbolické 1 euro.

Na zák/ado vzá/omný‘ch rokovaní medzi mestom a rodinou Hlavnovývh bo/o dohodnuté

1. uzatvorenie Zámennej zmluvy medzi bude mestské zastupiteístvo v Liptovskom Mikuláši

schvaľovať až po vybudovaní stavby‘.,, BV Stráne — nžinierske siete (komunikácia, chodník, voda,

kanál, preložka NN vedenia, NN elektro rozvody, verejné osvetlenie, preložka distribučného STL

plynovodu, STL pripojovacie plynovody)“, ktorú plánuje realizovať Ing. Hlavnová ako investor,

v rámci výstavby 6 rodinných domov podľa spracovanej PD na svojich pozemkoch. Investor

stavby tak plánuje vybudovať kompletnú infraštruktúru v danej lokalite, a tak mesto nadobudne

stavebný pozemok určený na výstavbu rodinného domu pre Petru Vlhovú aj s eXistujúcimi ing.



stavbami. Investor tč. rieši na príslušnom stavebnom úrade vydanie územného rozhodnutia na

predmetnú stavbu.

2. po vybudovaní stavby:,, IBV Stráne — inžinierske siete“ v lokalite pod Stráňami, si vlastnici

zamieňaných pozemkov zabezpečia geometrické plány a znalecké posudky, potrebné k prevodu

neh n uteľnosti.

3. cena zamieňaných nehnuteľnosti bude určená na základe dohody zmluvných strán.

V prípade, že kúpna cena vzájomne zamieňaných nehnuteľnosti podľa znaleckých posudkov

nebude rovnaká, a mesto by muselo doplatiť rozdiel Ing. lvici Hlavnovej, Ing. Ivica Hlavnová si

nebude voči mestu uplatňovaf žiadne finančné nároky. V prípade, že kúpna cena vzájomne

zamieňaných nehnuteľnosti podľa znaleckých posudkov nebude rovnaká, a Ing. Ivica Hlavnová

by mestu musela doplatiť rozdiel kúpnych cien, mesto je povinné trvat na doplatí tohto rozdielu

(vyplýva zo zákona o obecnom zriadení o efektívnom hospodárení S majetkom mesta, mesto je

kontrolované NKÚ SR, atď...)

Schválen/e tohto zámeru nenahrádza schválen/e prevodu nehnuteľného majetku v mestskom

zastuoiterstve, je len podkladem jeho realizácie.

Ing. Ján Icháč, PhD.

primátor mesta

Dátum podpisu uznesen/a: 18. 6. 2021


