
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 3. marca 2022 číslo 32/2022 

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

a nakladanie s majetkovými právami mesta 

- zámer zameniť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. ej zák. é. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení, vk. ú. Liptovská Ondrašová - CYRO, s.r.o., so sídlom Priemyselná zóna 527, 031 

04 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 375 829 

Mestské zastupiterstvo 

I. konitatuje, te 
komisia územného rozvoja a výstavby MsZ d~a 06.12.2021 prerokovala z hradiska 

územnopltlnovacieho navrh zameniť pozemok vo vlastnietve mesta tak, ako je uvedené v časti 

II. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schvaliť. 

II. schvaruje 
prebytočnosť nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikulá~ na základe čl. 4 plsm. aj Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikulá!l a zámer na uzatvorenie 



ZtJmennej zmluvy na nehnuteľný majetok mesta Liptovský MikultJ~ z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa spôsobom podra § 9a ods. 8 plsm. ej ztJkona C. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom 

zneni, vk. Ú. Liptovská Ondra~ová, nasledovne: 

nehnuteľnosť vo výlučnom vlastnietve mesta Liptovský MlkuláJ, a to: 

- pozemok parc. C. KN-C 697/2 ztJhrady o výmere 425 mZ, 

podra geometrického plánu e. 34842471-95/2021, pričom pozemok parc. e. KN-C 697/2 je 

vytvorený z pozemku parc. e. KN-C 697, zaplsaný v katastri nehnuternostf na LV e. 4401 , 

nachádzajúci sa na ul. Tehliarska 

zameniť 

za nehnuteľnosti vo výluCnom vlastnIetve spo/oCnosti CYRO, s.r.o., so sldlom PriemyselntJ zóna 

527, 031 04 Liptovský MikultJ~, ICO: 36 375 829, a to: 

- pozemok parc. C. KN-C 696/8 zastavané plochy a ntJdvoria o výmere 51 mZ, zaplsaný v katastri 

nehnuternostf na LVe. 5174, 

- pozemok parc. C. KN-C 696/11 zastavané plochy a ntJdvoria o výmere 425 mZ, podra 

geometrického plánu e. 34842471-96/2021, prieom pozemok parc. e. KN-C 696/11 je vytvorený 

z pozemkov parc. e. KN-C 696/1, KN-C 707, KN-C 705/2 , zaplsané v katastri nehnuternostf na 

LV e. 5174, 

/pozemky spolu o výmere 476 mY, nachádzajúce sa na ul. Pod Cereneom. 

Mesto uvedenou zámenou nadobudne pozemok parc. e. KN-C 696/11, ktorý je prirahlou plochou 

k bytovému domu súp. č. 154 postavenom na pozemkoch parc. e. KN-C 696/2 a 696/9, v ktorom 

má mesto vo výlučnom vlastnietve byt e. 6 (LV e. 4982) a sútasne slúži ako prlstup k tomuto 

objektu. Zároven, mesto na pozemku parc. e. KN-C 696/11 plánuje vybudovať chýbajúce 

parkovacie miesta a spevnenú plochu na umiestnenie odpadových zberných nádob. Pozemok 

parc. e. KN-C 696/8, ktorý mesto nadobudne na základe uvedenej zámeny, bude následne 

predmetom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod stavbou drevenej terasy. 

Spolocnosť CYRO, s.r.o. uvedenou zámenou nadobudne pozemok susediaci s nehnuternosťami 

v jej výluenom vlastnietve, a to pozemkami parc. Č. 696/1 , 698, 705/2, 706/1, 707, 708 (LV Č. 

5174), za úeelom výstavby cestnej komunikácie a chodnika do plánovanej zóny bytovej výstavby 

,IBV HORICKA". 

Zámenná zmluva bude uzatvorená za dodržania požiadaviek odsúhlasených zmluvnými 

stranami, uvedenými v odpovedi mesta pod e. MsÚ/Práv. 1905/2021-4/MJav. zo dna 27. 10. 

2021, ktoré súvisia s investieným zámerom spoločnosti CYRO, s.r.o., a to najma pri výstavbe 

budúcej cestnej komunikácie vedenej v bllzkosti bytového domu súp. Č. 154 vk. Ú. Liptovská 

Ondra~ová. 



V$eobecná hodnota nehnuternosti vo vlastnIetve mesta, a to pozemku parc. Č . KN-C 697/2 podra 

znaleckého posudku Č. 32/2022 zo dňa 22.02.2022 vyhotoveného znalcom Ing. Danou Piatkovou 

je stanovená na 15 601 ,75 eur, zaokrúhlene 15600 eur, čo je 36,71 eur/m2. V$eobecná hodnota 

nehnuternostl vo vlastnIetve spoletnosti CYRO, s.r.o., a to pozemkov parc. Č. KN-C 696/8 

a 696/11 pod ra znaleckého posudku Č. 33/2022 zo dňa 22.02.2022 vyhotoveného znalcom Ing. 

Danou Piatkovou je stanovená na 17473,96 eur, zaokrúhlene 17 500 eur, čo je 36,71 eur/m2. 

Cena zamieňaných nehnuternostl na základe dohody zmluvných strán je cena určená znaleckými 

posudkami. Nakorko hodnota zamieňaných nehnuternostl podra znaleckých posudkov nie je 

rovnaká, zmluvné strany sa pri pOdpise zmluvy dohodnú, že nebudú veti sebe uplatňovať žiadne 

finančné nároky a nebudú si navzájom nič dlžn!. 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnIetve k 28.02.2022 

predstavuje 7053,73 eur, čo je 16,597 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa 

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikulá$ nachádza v zóne II ., 

pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 - 66 

eur/m2. 

Uvedený zámer podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. 

Schválenie zámeru nenahrádza schválenie zámeny nehnuteľného majetku v mestskom 

zastupiteľstve. je len podkladom jeho realizácie. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

- ide o zámenu nehnuternostl, na základe ktorej mesto ziska pozemok parc. Č . KN-C 696/11 ako 

prirahlú plochu k bytovému domu súp. Č. 154, na ktorom plánuje vybudovať parkovacie miesta 

a spevnenú plochu na umiestnenie odpadových zberných nádob, ktoré v danej lokalite chýbajú, 

- mesto zároveň nadobudne pozemok parc. e. KN-C 696/8, ktorý bude predmetom 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod stavbou drevenej terasy. ktorá slúži obyvaterom 

bytového domu, 

- uvedená zámena sa realizuje najma v prospech obyvaterov bytového domu, v ktorom má mesto 

vo vlastnfctve jeden byt, t.e. užfvaný na základe nájomnej zmluvy, 

- rozvoj bytovej výstavby v meste Liptovský Mikulá$ na náklady investora .1 BV HORU'::KA". 

Ing. Játľs~ť PhD. 

priU~or mesta 

Dátum podpiSU uznesenia: 4. 3. 2022 


