
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 9. septembra 2021 číslo 7012021

K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu
a nakladanie s majetkovými právami mesta — návrh na odpredaj
pozemku v k. ú. Okoličné, ul. Kláštorná — Ing. Miroslav Kováčik s
manželkou, Kláštorná 140122, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

1. komisia územného rozvoja a výstavby Ms? dňa 01. 06. 2021 prerokovala z hIadiska

územnoplánovacieho návrh odpredať pozemok tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia

a odporúča ho MsZ schváliť.

2. komisia finančná a majetkovo-právna MsZ 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 MsZ schválit‘.

II. schvaľuje

1. prebytočnosf nehnutelného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe či. 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš a predaj prebytočného

nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom podfa 9a ods 8 pism. e) zákona č.

13811991 Zb. o majetku obcí v platnom zneni ako prípad hodný osobitného zretel‘a. v k. ů.



OkoIičné — novovytvoreného pozemku parc.č. KN-C 731/15 (diel 1) zastavané plochy a nádvoria

o výmere 19 m2 podľa geometrického plánu č. 55/2021, nachádzajúceho sa na uL Kláštornej,

V prospech Ing. Miroslava Kováčika a manželky Márie Kováčikovej do BSM, obaja trvale

bytom Kláštorná 140/22, 031 04 Liptovský Mikuláš — OkoliČné, za kúpnu cenu 627 eur, (t. j. 33,-

eur/rn2). Účelom prevodu je zabezpečenie si prĺstupu k svojmu nehnuteľnému majetku. a to

pozemku parc.č. KN-C 270/1, v spoluvlastnictve nadobúdateľov (LV č.1039). V kúpnej zmluve

bude uvedené, že kupujúci sú si vedomí, že na časti pozemku parc.Č. KN-C 731/15 v kú.

Okoličriéje umiestnená a vybudovaná dvojkridlová brána, ktorej vlastníctvoje sporné Zostatková

hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31. 08. 2021 predstavuje 0,95

eur, čo je 0,050 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa Zásad hospodárenia

a nakladania s majetkom mesta liptovský Mikuláš nachádza v zóne II., pričorn minirnálna kúpna

cena za 1 m2 pozemku jev danej zóne stanovená na 33 eur/m2 —66 eur/m2.

Ide o prevod majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteta, na schválenie ktorého je

potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov. pričom zámer tohto prevodu podlieha zverejneniu na

úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zretei‘a:

- pozemok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pri pozemku parc.Č. KN-C 270/1 v

spoluvlastníctve žiadateľov (LV Č. 1039), na pozemok parc.Č. KN-C 270/1 nernajú zabezpečený

iný pristup; žiadatelia prevodom nadobudnú pozemok parc. č. KN-C 731/1 5, Čim si zabezpečia

pristup na pozemok parc. č. KN-C 270/1; pozemok má pre svoj tvar a výmeru obrnedzené

samostatné využitie; pre mesto je nepotrebný; ide o prevod vlastnĺctva, ktorý je účelný len pre

konkrétneho záujemcu. -

Ing. Já Blcháč, PhD.

pri4átor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 10. 9. 2021


