
K bodu: 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 3. marca 2022 číslo 29/2022 

Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do 

nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta 

- prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 9 písm. ej zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 

v k. Ú. Liptovská Ondrašová, v prospech: SK Kriváň Liptovská Ondrašová, so 

sldlom Ružičková 97/14,03105 Liptovský Mikuláš 

Mestské zastupiterstvo 

I. konitatuje, že 

komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 16.02.2022 zobrala na vedomie informáciu 

o uzatvorenf Nájomnej zmluvy tak, ako je uvedené v časti lf. tohto uznesenia (pozn.: z hradiska 

územnoplánovacieho pri uzatvorenl takéhoto nájmu nie je potrebné posudzovanie komisiou 

územného rozvoja a výstavby, nakoľko majetok užlvaný ~portovými klubmi na územI mesta, 

mesto Liptovský Mikulá~ zazm/uvfwje nájmom). 

lf. schvaruje 

uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuterného majetku mesta do nájmu podra § 9a 

ods. 9 p/sm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni ako prlpad hodný 

osobitného zreteľa, vk. Ú. Liptovská Ondra~ová, a to: 



1/ pozemky - evidované v katastri nehnutelnostl na liste vlastnielva Č. 4401, pod 81 

v prospech mesta Liptovský Mikuláä, v podiele 1/1 : 

a) parc. Č . KN-C 356/1 trvalé trávnaté porasty o výmere 188 m2. , 

b) parc. Č. KN-C 356/10 trvalé trávnaté porasty o výmere 118 m2" 

c) parc. Č. KN-C 356/11 trvalé trávnaté porasty o výmere 175 m2" 

d) parc. Č. KN-C 357 zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2" 

e) parc. č, KN-C 358/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 625 m2" 

f) parc. Č. KN-C 359/1 ostatné plochy o výmere 9 075 m2" 

g) časť parc. Č. KN-C 360/90 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 360 m2., 

h) parc. Č. KN-C 382/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 623 m2 

21 pozemky - evidované v katastri nehnutelnostl na liste vlastnicIva Č. 5240, pod 81 

v prospech 

mesta Liptovský Miku1M, v podiele 1/1 : 

i) časť parc. Č. KN-E 1528/101 (KN-C 358/1) zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 

1113m2" 

il parc. Č. KN-E 1528/102 (KN-C 359/2) zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2 

31 stavba: "Futbalové ihrisko", postavená na pozemku parc. Č. KN-C 359/1 ostatné plochy 

o výmere 9075 m2 , v katastri vyznačená na LV Č. 4401 ,s kódom spósobu využlvania 

pozemku 30' (30 - pozemok, na ktorom je postavené ihrisko, štadión ... ). 

Pozn.: Takýto typ stavby je možné v zmysle katastrálneho zákona zaplsať do listu 

vlastnicIva len na základe ,kódu" spOsobu využlvania pozemku. 

v prospech nájomcu: ŠK Kriváň Liptovská Ondraiová, so sldlom Ružičková 97/14, 031 05 

liptovský Mikuláš, IÓO: 17066549, na dobu určitú 20 rokov, za nájom vo výike l€/rok, 

Účelom nájmu je zo strany nájomcu prevádzkovať celý športový areál na vlastné náklady, 

zvelaďovať a udržiavať tento majetok mesta, V nájomnej zmluve sa nájomca zaviaže k všetkým 

podmienkam uvedených v texte tohto návrhu, oplsané v DOvode hodnom osobitného zretela. 

Ide o prenechanie nehnuteIného majetku mesta do nájmu z dOvodu hodného osobitného zretela, 

na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený nájom podlieha 

zverejneniu na úradnej tabuli mesta a webovom sld le mesta. 

DÔvod hodný osobitného zreteľa: 

žiadatel sa zavazuje poskytovať služby a rozvljať športové aktivity hlavne pre mládež, 

udržiavať, zvelaďovat' a prevádzkovať celý äportový areál na vlastné náklady, 



žiadater poskytne do užlvania športoviská v športovom areáli v prospech školských 

a predškolských zariadeni a tiež v prospech širokej verejnosti, 

žiadater sa zaväzuje investovať v rámci svojich finančných možnosti a svojich prostriedkov do 

majetku tak, aby mohol byť udržiavaný, zveraďovaný a investične rozvljaný, 

žiadater sa zavazuje prevádzkovanim športovisk s vybudovaným zázemlm v rámci areálu, 

slúžiť predovšetkým na zabezpečenie športovej činnosti pre športovcov žijúcich v mestskej časti 

Liptovská Ondrašová a rekreantov v meste Liptovský Mikuláš, 

žiadater sa zaväzuje podporovať rozvoj a existenciu športového zariadenia miestneho 

charakteru, ktoré poskytuje technicky, časovo Idopraval i cenovo dostupné služby prevažne pre 

miestne obyvaterstvo, 

žiadater sa zavazuje poskytnúť mestu Liptovský Mikuláš bezodplatne celý športový areál 

vrátane priestorov šatni, sociálnych zariadeni, bufetu, prlstrešku a tribúny na účel 

organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujati pod hlavičkou mesta Liptovský 

Mikuláš. 

Ing. J.J~. PhD. 

Prll átor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 4. 3. 2022 


