
K bodu: 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 16. decembra 2021 číslo 94/2021 

Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do 

nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta: Návrh na 

zmenu nájomcu služobného bytu na Základnej škole Miloša Janošku (z 

Mgr. Eleny Gallovej a Vladimira Galia na Mgr. Miroslava Matejku) 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schval'uje 

zámer na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na prenechanie nehnuterného majetku mesta do 

nájmu spósobom podra § 9a ods. 9 písm. c. zákona Č. 138/1991 Zb o majetku obci v platnom 

zneni ako prlpad hodný osobitného zretera, vk. Ú. Liptovský Mikuláš - byt č. 1, nachádzajúci sa 

na prízemí objektu: .,Základnej školy Miloša Janošku" na Ul. ČS. Brigády súp. Č 1174, 

o podlahovej ploche 97 m' , zapísaného v katastrí nehnuteľností na LV Č. 5915 ako ZAKL. ŠKOLA 

s 2 B.J. v prospech Mesta Liptovský Mikuláš, ako vlastníka v podiele 1/1, v správe Základnej 

školy Miloša Janošku, postavenej na pozemku parc. Č . KN-C 905/1 (LV 4401), pozostávajúci zo 

štyroch izieb s príslušenstvom; kuchyňa , predsieň , hala, WC, kúpe"ňa , komora, pivnica 

a zásobáreň - v prospech nájomcu Mgr. Miroslava Matejku, trvale bytom Svätý Kríž 198/19, 

03211 Svätý Križ, na dobu 1 O rokov, za nájomné vo výške 84,80 eur/mesačne (z toho je nájom 

bytu vo výške 72,24 eur/mesačne a poplatok za služby spojené s užívaním bytu (vodné a stočné) 



vo výške 12,56 eur/mesačne) . Účelom nájmu je využívaníe bytu na bývanie zamestnancom 

Základnej školy Miloša Janošku. Ide o prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu 

z déivodu hodného osobitného zreteľa , na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých 

poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej 

stránke mesta. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Navrhovaný nájomca bytu, ktorý je súčasťou budovy základnej školy je oboznámený a stotožnený 

bez obmedzenia a výhrad s prevádzkovým poriadkom školy počas celého dňa v priebehu roka; 

vzhľadom na túto vyššie uvedenú skutočnosť nie je vhodné a žiadúce, aby boli tieto priestory 

používané treti mi osobami , ktoré nie sú zamestnancami školy; 

základná škola má v súčasnosti dostatok tried a priestorov potrebných na zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti žiakov a uvedené priestory na 

tento účel nepotrebuje. Byt bol od roku 1953 určený na bývanie pre zamestnancov školstva 

a využívaný riaditeľom školy , školským inšpektorom, učiteľmi a školníkom školy; 

v prlpade navrhovaného nájomcu bytu, Mgr. Miroslava Matejku s rodinou sa jedná 

o perspektívnu mladú rodinu pedagógov s dieťaťom. 

III. žiada 

primátora mesta, aby: 

a) zámer predaja pozemku bol zverejnený do 5 dni od vykonateľnosti tohto uznesenia až do 

najbližšieho rokovania mestského zastupiteľstva tak, aby boli splnené podmienky zverejnenia 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci, 

b) predaj pozemku zaradil na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva a nasledujúce po 

uplynutí lehoty v zmysle § 9a ods. 8 plsm. e) zákona Č . 138/1991 Zb. o majetku obcI. 
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Ing. Ján Blcháč, PhD. 

primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 17. 12. 2021 


