
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 9. septembra 2021 číslo 7112021

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
—

p. Alena Pátereková, Ziarska
60416, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny

Mestské zastupiterstvo

I. konštatuje, že

1. Komisia územného rozvoje a výstavby MeZ dňa 01.062021 prerokovala z hľadiska

ůzemnoplánovacieho návrh odpredať pozemok vo vlastnictve mesta tak, ako je uvedené v časti

II. tohto uznesenia a odpcrúča ho MsZ schváliť.

II. schvaľuje

I. prebytočnosť nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš a predaj prebytočného

nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom podře 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení ako prípad hodný osobitného zreteře. v k. Ú.

Okoličné — novovytvoreného pozemku parc.č. KN-c 731/16 zastavené plochy a nádvoria

o výmere 44 m2 podľa geometrického plánu č. 55/2021, nachádzajúceho sa na ul. Kláštornej,

v prospech Aleny Páterekovej, trvale bytom Žiarska 604/6, 031 04 Liptovský Mikuláš —

Podbreziny. za kúpnu cenu I 452 eur, (t. J. 33,- eur/rn2). ÚčeIom prevodu je majetkovoprávne



usporiadanie vlastnickych vzťahov k pozemku parc.č. KN-C 731/16, ktorý svojím oplotenim tvori

kompletný celok S pozemkami parc.č. KN-E 71, KN-E 74 (LV Č. 2077), KN-C 266/4, KN-C 26617

(LV Č. 835) vo výlučnom vlastníctve nadobúdateľky a parc.č. KN-E 72, KN-E 73 (LV Č. 2067), KN-

E 58 (LV Č. 2070), KN-C 267/2, KN-C 268 a KN-C 269 (LV Č. 182) v podielovom spoluvlastníctve

nadobúdatel‘ky. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovníctve

k 31082021 predstavuje 2,20 eur, Čo je 0,050 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom provodu

sa podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza

v zóne II., priČom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33

eur/m2 — 66 eur/m2.

de o prevod majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteľa, 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 zreteľa:

- ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastnickych vzťahov k pozemku parc.Č. KN-C 731/16,

nakol‘ko žiadatei‘ka a jej právní predchodcovia uvedený pozemok uživajú viac ako 50 rokov,

predmetný pozemok tvorí viac ako 50 rokov svojim oplotenĺm kompletný celok s pozemkami

parc.č. KN-E 71, KN-E 74 (LV Č. 2077), KN-C 266/4, KN-C 266/7 (LV Č. 835) vo výlučnom

vlastníctve nadobúdateľky a parc.Č. KN-E 72, KN-E 73 (LV Č. 2067), KN-E 58 (LV Č. 2070), KN-

C 267/2, KN-C 268 a KN-C 269 (LV Č. 182) v podielovom spoluvlastníctve nadobúdatelky,

pozemok má pre svoj tvar a výmeru obmedzené samostatné využitie, pre mesto je nepotrebný.

Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu. Ide o prevod

vlastnictva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu.

—fl

Ing. Jáfj BIcháč, PhD.

primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 10. 9. 2021


