
K bodu: 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 3. marca 2022 číslo 33/2022 

Návrh na predaj prebytočného majetku, pre nechanie majetku do nájmu a 

nakladanie s majetkovými právami mesta 

-zámer odpredať nehnuterný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zretera 

spôsobom podra § 9a ods. 8 plsm. ej zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom 

zneni, vk. Ú. Liptovský Mikulá$, ul. Chalúpkova, v prospech: Vladimir Nemec s manž., 

Podtatranského 164112, 031 01 Liptovský Mikulá$ - Staré mesto 

Mestské zastupitefstvo 

I. konitatuje, že 

komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 16.02.2022 prerokovala z hradiska 

územnoplánovacieho návrh zámeru odpredať časti pozemkov vo vlastnlctve mesta tak, ako je 

uvedené v {:asti II. tohto uznesenia a odporú{:a ho MsZ schváliť. 

II. schvaruje 

prebytočnosť nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikulá$ na základe čl. 4 plsm. aj Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikulá$ a zámer odpredať tento 

prebytočný majetok mesta Liptovský Mikulá$ z dôvodu hodného osobitného zretera spôsobom 



podľa § 9a ods. 8 plsm. e) zákona ej. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni, v k. Ú. 

Liptovský Mikulá!;, a to: 

• časťpozemku parc.č. KN-E 5266/101 (parc. Č. KN-C 5269/79) o výmere cca 182 m2, 

• časť pozemku parc.č. KN-E 5265/101 (parc. Č. KN-C 5269/79) o výmere cca 310 m2, 

/spolu o výmere cca 492 m2/, zaplsané v katastri nehnuternostf na LV Č. 7123 registra "E 

nachádzajúcich sa na ul. Chalúpkovej, v prospech Vladlmlra Nemca a manželky Ing. Tatiany 

Nemcovej do BSM, obaja trvale bytom Podtatranského 1641/2, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré 

Mesto, za kúpnu cenu minimátne ako vieobecnú hodnotu stanovenú znaleckým 

posudkom. 

Účelom prevodu je nadobudnutie prirahlej plochy. ktorá svojim umiestnenim bude tvoriť jeden 

celok s objektom: "SPOLOCENSKÝ PAVILÓN" súp. t. 1577, postavený na pozemku parc. Č. KN

C 5269/73. v bezpodielovom spoluvlastnlctve manželov (LV Č. 8587), a na ktorej budú v tasti 

vybudované odstavné plochy (12 parkovaclch miest) potrebné k prestavbe tohto objektu na 

"Bytový objekt s polyfunktným parterom". Uvedený objekt žiadatelia plánujú využival' v tasti na 

prevádzku s nerušivým charakterom, t. j. poskytovanie verejného stravovania, čim sa zvýši 

štandard okolitého bytového prostredia, a v tasti bude objekt pozostával' z 3 bytov a 2 

nebytových jednotiek. 

Žiadater sa zaviaže v rámci projektovej dokumentácie k povinnosti vybudoval' 24 odstavných 

stojlsk pre verejnosI' zhodný s poetom existujúcich stojisk, ktoré po vybudovani a skolaudovani 

prevedie na mesto za kúpnu cenu 1 euro. Na to, aby vybudoval odstavné plochy, potrebuje riešil' 

vzťah k pozemku, a preto pri schvarovani prevodu je potrebné schválil' aj uzatvorenie nájomnej 

zmluvy na tasť pozemkov vo vlastnlctve mesta, do tasu vybudovania 24 parkovaclch miest, 

ktoré po vybudovani ostanú verejne pristupné. Zárove/l sa žiadater zaviaže k povinnosti výsadby 

zelene jednak na parkoviskách a jednak mimo parkovaclch plOch. 

Pozemky. ktoré sú predmetom zámeru sa podra Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v z6ne iiI., pritom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku 

je v danej z6ne stanovená na 18 eur/m2 - 33 eur/m2. 

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

Schválenie zámeru nenahrádza schválenie prevodu nehnuteľného maietku v mestskom 

zastupiteľstve. le len podkladom jeho realizácie. 

Odvod hodný osobitného zreteľa: 

žiadatelia ako vlťazi obchodnej verejnej súťaže nadobudli do svojho výlučného vlastnictva 

v roku 2019 od mesta stavbu: "SPOLOCENSKÝ PAVILÓN" súp. Č. 1577 postaven ú na pozemku 

parc. t . KN-C 5269/73, vrátane pozemku parc. Č. KN-C 5269/73, a to bez prirahlej plochy, čo im 

znemož/luje prestavbu tejto stavby v rámci stavebného konania; 

- prlstup a parkovanie k predmetnej stavbe sa pri OVS nerieši, nakorko nie je zrejmý zámer 

vlťaza súl'aže. Na základe projektovej dokumentácie, ktorú predloži vll'az súťaže je možné 



odpredať prirahlú plochu k objektu, ktorá sa určuje podra potreby vyplývajúcej z funkčného 

využitia objektu; 

žiadatelia plánujú vybudovať 24 odstavných stojisk, ktoré po vybudovani a skolaudovani 

prevedú na mesto za symbolické 1 euro a ktoré ostanú verejne pristupné, 

- žiadatelia nahradia a doplnia verejnú zelen; 

- ide o zámer prevodu vlastnictva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu. 

/ 
Ing. JáJ~~~V.PhD. 

Pri~átor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 4. 3. 2022 


