
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 9. septembra 2021 čísio 6912021

K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu

a nakladanie s majetkovými právami mesta — návrh na prenájom časti

pozemkov, návrh na zriadenie budúceho vecného bremena, návrh na

budúci odpredaj častí pozemkov, návrh na budúce nadobudnutie častí

pozemkov — X SEVEN, s.r.o., Guothova 21E, 831 01 Bratislava — Nové

Mesto

Mestské zastupiterstvo

konštatuje, že

komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 01. 06. 2021 prerDkovala z hľadiska

územnoplánovacieho návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom výstavby prĺstupovej

komunikácie a chodnikov. návrh na uzatvorenie zmuvy O budúcej zmluve o zriadení vecného

bremena, návrh na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluve na výstavbu parkovacích státi a zmluvy

o budúcej kúpnej zmluve na výstavbu peších komuníkácíí a spevnených plöch tak, akoje uvedené

v častili. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schválíť.

2. Komísía finančná a majetkovo-právna MsZ dňa 07062021 prerokovaia návrh na uzatvorenie

nájomnej zmluvy za účelom výstavby pristupovej komunikácíe a chodnikov, návrh na uzatvorenie

zmluvy o budúcej zmluve o zríacieni vecného bremena, návrh na uzatvorenÉe budúcej kůpnej

zmluve na výstavbu parkovacích státi a zmluvy O budúcej kúpnej zmluve na výstavbu pešich



komunikácii a spevnených plách tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia a odporúča ho

MsZ schválíť.

II. schvaľuje

1. uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteľněho majetku mesta do nájmu spósobom

pod/ä 5 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. t o majetku obcí v platnom zneni ako pripad

hodný osobitného zreteľa, Zmluvy o budúcej zmluve O zriadení vecného bremena spočívajúce

v pré ve uložen/a /nž/nierskych sletí (splašková kanal/záda, dažďová kanalizác/a, verejný vodovod,

plynová prípojka. elektrická prípojka a optický kábel), Zmluvy O budúcej kúpnej zmluve na

odpredaj prebytočného nehnutefného majetku vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš pod/ä 93

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení ako pr/pad hodný

osobitného zrete/á a Zm/uvy o budúcej kúpnej zmluve na nadobudn ut/e nehnutelhého majetku do

v/astníctva mesta Liptovský Mikuláš, v k. Ú. Pa/údzka nas/edo vne:

1.1 uzatvoren/e Nájomnej zm/uvy na prenechanie nehnuterného majetku mesta do nájmu spösobom

pod/á 5 9a ods. 9 pĺsm. c) zákona č. 136/1991 Z. z. o majetku obci v platnom znen ako prípad

hodný osobitného zreteľa, v k. Ci. Palúdzka — ato časti pozemku parc Č. KN-C 2099/204

zastavané plochy a nádvoria O výmere cca 7,5 rn2, časti pozemku parc č. KN-C 2099/203

zastavané plochy a nádvoria O výmere cca 344,0 m2 3 Časti pozemku parc č. KN-C 2098/151

zastavané plochy a nádvoria O výmere cca 5 m2 (pozemky spolu o výmere cca 357 m2)

v prospech nájomcu a to spoloČnosti X SEVEN, s.r.o., 50 sĺdlom Guothova 2/E. 831 01 Bratislava

— Nové mesto, lČQ:50 177 133, za účelom vybudovania predlženia miestnej komunikácie a pešej

komunikácie v rámci stavby: „Bytové domy LÚKA Palúdzka“, na dobu neurčitú, za nájomné vo

výške 107,10 eurlročne (t. j. 0,30 eur/m2/rok).

V nájomnej zmluva bude uvedené, že nájornca ako investor stavby vybuduje na predmete nájmu

na vlastně náklady prístupovú miestnu komunikáciu a pešiu komunikáciu podľa spracovanej

projektovej dokumentácie. Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia nájomca

predmetné stavebné objekty, t. j. „predÍženie miestnej komunikácie a pešej komunikácie prevedie

do vlastnictva mesta za cenu 1 euro.

Ide o prenechanie nehnutetného majetku mesta do nájmu z dčvodu hodného osobitného zreteta.

na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, priČom zámer tohto nájmu

podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvad hodný osobitného zretel‘a:

na časti pozemkov parc. č. KN-C 2099/204 zastavané plochy a nádvoria o výrnere cca 7,5 rn2,

Časti pozemku parc Č. KN-C 2099/203 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 344,50 m2

a časti pozemku parc č. KN-C 2098/1 51 zastavané plochy a nádvoria O výmere cca 5 m2 vo



vlastnictve mesta Liptovský Mikuláš, spoločnosť X SEVEN aro. vybuduje na vlastné náklady

stavby‘.,, predÍženú miestnu komunikáciu a pešiu komunikáciu“ na ul. D. Pálku a ul. E. Penkalu

v mestskej časti Palúdzka, ktoré po vybudovaní prevedie do vlastníctva mesta za 1 euro

1.2 uzatvorenic Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uložen/a

inžinierskych sletí (splašková kanalizá cla, dažd‘ová kanal/záda. verejný vodovod: plynová pripojka.

elektrická prípojka a optický kábei) vk. 0. Palúdzka ‚ na ul. E. Penka/u a D. Pálku — medii budúcim

povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C

2098/118 (LV Č. 5652), KN-C 2098/151 (LV Č. 4401): KN-C 2098/340 (LV Č. 4401). KN-C 2099/281

(LV Č. 4401), KN-C 2099/204 (LV Č. 4401) a KN-C 2099/203 (LV Č. 4401), a budúcim oprávneným

Z vecného bremena, spoločnosťou X SEVEN, s.r.o., so sidiom Guothova 2/E, 831 01 Bratislava

— Nové mesto, ičo: 50 177 133, ako vlastnikom budúcej sp/aškovej kanalizácie, daždovej

kanalizácie, verejného vodovodu, plynovej prípojky, elektrickej prípojky a optického káblu,

Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena spoČivajúce v práve uloženia inžinierskych

sietí, ato splašková kanalizácia cez pozemky parc. č. KN-C 2098/118 (LV Č. 5652), parc .č KN-C

2098/151 (LV Č. 4401): plynová pripojka cez pozemok parc .Č KN-C 2098/151 (LV Č 4401):

vodovodná prípojka cez pozemky parc. č. KN-C 2099/281 (LV Č. 4401). parc. č. KN-C 20991204 (LV

Č. 4401) a parc. č. KN-C 2099/203 (LV Č. 4401), dažďová kanalizácia cez pozemky parc. č. KN-C

2098/151 (LV Č. 4401), parc. Č. KN-C 2099/203 (LV Č. 4401) a parc. č. KN-C 2099/204 (LV Č. 4401),

elektrická prípojka cez pozemky parc. č. KN-C 2098/340 (LV Č. 4401): parc. Č. KN-C 2099/281 (LV

Č 4401) a parc. Č. KN-C 2099/204 (LV Č. 4401) a optický kábel cez pozemok parc. Č. KN-C

2099/204 (LV Č. 4401) a v práve vstupu za ůČelom prevádzkovania týchto sietí v prospech vlastníka

budúcich bytových domov postavených na pozemkoch parc. Č. KN-C 2099/331 a KN-C 2099/118.

Zmluva o zriadeni vecného bremena sa uzatvorí po realizácii inžinierskych sietí - splaškovej

kanalizácie. dažďovej kanalizácie, verejného vodovodu, plynovej prípojky, elektrickej pripojky

a optického káblu vybudovaných v rámci stavby‘. „Bytové domy LÚKA Palúdzka, v rozsahu

vyznaČenom na porealizaČnom geometrickom pláne, a to na základe žiadosti o uzatvorenie zmiuvy

o zriadeni vecného bremena, ktorú podá budúci oprávnený z vecného bremena budúcemu

povinnému z vecného bremena, t. j. mestu Liptovský Mikuláš, a to najneskór do 90 dni odo dňa

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedených staviebeb resp. v pripade, ak sa

na stavbu uloženia inžinierskych sjeti nevyžaduje vydanie stavebného povolenia, do dvoch rokov

Odo dňa vydania oznámenia prislušněho stavebného úradu vo ved ohlásenia drobnej stavby

stavebníkom. Strana oprávnená z vecného bremena zaplati strane povinnej z vecného bremena za

zriadenie a Časovo neobmedzené využivanie práva uloženia inžinierskych sietí cez pozemky vo

viastnĺctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v Čase uzatvorenia zmluvy

o zriadeni vecného bremena. ide o uzatvorenie zmluvy podia 9 ods. 2 písm. e) zákona Č.

138/1 991 Zb. o majetku obcĺ v platnom znení.

1.3 uzatvorenie Zmluvy O budúcej kúpnej zmluve na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vo

vlastnici ve mesta Liptovský Mikuláš pod/ä 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb o majetku



obcí vplatnom znení ako pripad hodný osobitného zreteľa, vk. Ú. Palúdzka — na Časti pozemkov

parc č. KN-C 2098/151 zastavané plochy a nádvoria O výrnere cca 35 rn2, KN-C 2098/154

zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 49 rn2, KN-C 2099/203 zastavané plochy a nádvoria

o výmere cca 112 rn2, KN-C 2099/204 zastavané plochy a nádvoria O výrnere cca 149 rn a KN-C

2099/281 zastavané plochy a nádvoria o výrnere cca 10 rn2 (pozemky spolu o výrnere cca 355 m2),

nachádzajúce sa na ul. E. Penkalu a D. Pálku, spoloČnosti X SEVEN, s.r.o., So sidlom Guothova

2/E, 831 01 Bratislava — Nové mesto, IČO: 50 177 133: ako budúcernu kupujúcemu. Účelom

budúceho prevodu bude majetkovoprávne vysporiadanie Časti pozernkov parc. č. KN-C 2098/1 54.

KN-C 2098/151, KN-C 2099/203, KN-C 2099/204 a KN-c 2099/281, na ktorých budú vybudované

parkovacie státia v rámci stavby: „Bytové domy LÚKA Palúdzka“. Kúpna zmluva rnedzi zmluvnými

stranami sa uzatvori po realizácfl výstavby parkovacích statí v rámci stavby.,, Bytové domy LÚKA

Palúdzka, podia poreahzaČného geometrického plánu, ato na základe žiadosti O uzatvorenie

kúpnej zmluvy. ktorú podá budúci kupuíúci budúcemu predávaíúcemu, t. Í. mestu Liptovsky Mikuláš,

a to najnesk6r do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedeneí

stavby. Kůpna cena bude stanovená minimálne za cenu podra znaleckého posudku vypracovaného

na náklady budúceho kupujúceho v Čase vyhotovenia zmluvy. Ide o budúci prevod majetku mesta

Z dóvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých

poslancov, priČom zámer budúceho prevodu podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta

a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zretel‘a:

pozemky: ktoré budú predmetom odpredaja, budú slúžiť ako parkovacie státia pre potreby

obyvateľov bytových domov, Čim sa ČiastoČne vyrieši problematika parkovania v danej lokalite,

1.4 uzatvorenie Zrn/čivy o budúcej kúpnej zmluve na nadobudnutie nehnuteľného majetku do v/astnictva

mesta Liptovský Mikuláš podIa ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. v k. Ú.

PaJúdzka — na Časť pozernkov parc Č. KN-c 2099/331 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca

170 m2 a parc. Č. KN-C 2099/118 zastavané plochy a nádvoria O výmere cca 86 rn2, (pozemky spolu

o výmere cca 256 m2), nachádzajúcich sa na ul. E. Penkalu a D. Pálku, od spoločnosti X SEVEN,

s.r.o., so sídlom Guothova 2/E, 831 01 Bratislava — Nové mesto, IČO: 50 177 133, ako budúceho

predávajúceho. ÚČelom budúceho prevodu bude nadobudnutie Časti pozemkov parc. Č. KN-C

2099/331 a parc. Č. KN-C 2099/118, na ktorých budú vybudované stavby: ..Pešia komunikácia

a spevnená plocha na pozemkoch parc. č. KN-C 2099/331 a parc. Č. KN-C 2099/118 v rámci

stavby: ‚Bytové domy LÚKA Palúdzka“. Kúpna zmluva medzi zmluvnými stranami sa uzatvorí po

realizácii výstavby pešej kcmunikácie a spevnenej plochy v rámci stavby‘. „Bytové domy LÚKA

Palúdzka, podľa porealizaČného geometrického plánu, ato na základe žiadosti o uzatvorenie

kúpnej zrnluvy, ktorú podá budúci predávaíúci budúcemu kupujúcemu, t. j. mestu Liptovský Mikuláš,

a to najneskór do 90 dni odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudaČného rozhodnutia



uvedených stavieb. Kúpna cena za celý predmet prevodu, a to časti pozemkov parc. Č. KN-C

2099/331 a parc. č. KN-C 2099/118 a stavieb: „Pešia komunikácía a spevnená plocha bude 1 euro.

Ing. JNI BIcháč, PhD.

priiátor mesta

Oátum podpisu uznesenia: 10, 9. 2021


