
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 2. júna 2022 čísio 7212022

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

nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

- zámer odpredať nehnutel‘iý majetok mesta, z dóvodu hodného osobitného

zretel spósobom podľa 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku

obcí v platnom znení, v k. Ú. Okoličné, ul. Za Mostom, v prospech: OZ OČAMI

PSA — Útulok Liptovský Mikuláš, P,vá 217/9, 031 04 Liptovský Mikuláš — Staré

Mesto a zriadenie predkupného práva v prospech mesta Liptovský Mikuláš

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

1. komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 16.05.2022 prerokovala z hľadiska

územnoplánovacieho návrh odpredať pozemok vo vlastníctve mesta tak, ako je uvedené v časti

II. tohto uznesenia s tým, že neodporúča pozemok odpredat‘, ale odporúča pokračovať

v nájomnom vzťahu na dobu ďalších 8 rokov za nájomné vo výške 1 euro/ročne.

2. nájomný vzt‘ah k pozemkom medzi mestom Liptovský Mikuláš ako prenajímateľom a OZ OČAMI

PSA — Útulok Liptovský Mikuláš ako nájomcom, ktorý vznikol na základe Nájomnej zmluvy Č.

1085/2014/Práv, končí uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý t. J. 31.10.2022.

3. mesto Liptovský Mikuláš vykonáva svoju zákonnú povinnost‘ zabezpečiť odchyt túlavých zvierat

na území mesta a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá, ktorá je



súčasťou dóvodu hodného osobitného zreteľa zdóvodneného v schvaľovacej časti tohto návrhu,

na základe Zmluvy Č. 495/2022/ŽP o úschove odchytených túlavých zvierat uzatvorenej medzi

mestom Liptovský Mikuláš ako ukladateľom a OZ OčAMI PSA — Útulok Liptovský Mikuláš ako

uschovávateľom.

II. schvaľuje

dočasnú prebytoČnosť nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a)

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš, nájom tohto doČasne

prebytoČného majetku mesta Liptovský Mikuláš, z dóvodu hodného osobitného zreteľa,

spósobom podľa 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

a to:

• pozemok v obci Liptovský Mikuláš, k. ú. Okoličné, parc. Č. KN-C 1333/11 ostatné plochy

o výmere 4 258 rn2,

zapísaný v liste vlastníctva Č. 1628, nachádzajúci sa na ul. Za Mostom (priemyselná zóna),

v prospech: obČianskeho združenia OZ OČAMI PSA — Útulok Liptovský Mikuláš, so sídlom

Prvá 217/9, 031 04 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto, Ičo: 42 218 004, za nájomné vo výško I

euro na dobu určitú, a to 8 rokov. ÚČelom nájmu je zabezpečenie prevádzkovania karanténnej

stanice a útulku pre psov na území mesta Liptovský Mikuláš v súlade so stanovami občianskeho

združenia a zákonnou povinnosťou obcí zabezpečit‘ odchyt túlavých zvierat na území obce a ich

umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z.

o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.

V nájomnej zmluve sa nájomca zaviaže k povinnosti, že predmet nájmu bude využívat‘ výluČne

na tieto účely, pričom v prípade nedodržania účelu, mesto Liptovský Mikuláš bude oprávnené

okamžite ukonČiť nájomnú zmluvu.

Dóvod hodný osobitného zreteľa:

- z dóvodu verejného záujmu a v zmysle ustanovenia 22 ods. 9 a nasl. zákona č. 39/2007 Z. z.

o veterinárnej starostlivosti v platnom znení „Ministerstvo a obce zabezpečujú zriadenie alebo

prevádzku karanténnych stanĺc a útulkov pre zvieratá alebo sa podieľajú na prevádzke

karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá“ a zároveň „obec je povinná zabezpečiť odchyt

túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre

zvieratá‘.

- z dóvodu ochrany zdravia občanov a návštevníkov mesta pred napadnutím túlavým resp.

bezprizornými (Často nakazenými a chorými) psami a podpory kastračného a sterilizačného

programu,

- v zmysle Čl. 8, pism. a, bod 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský

Mikuláš pri nájmoch majetku z dövodu hodného osobitného zreteľa möže byt‘ sadzba cien za

prenájom znížená na základe uznesenia mestského zastupiteľstva aj na cenu symbolickú.



- navrhované nájomné vo výške 1 euro je len symbolická, z toho dčvodu, že OZ OČAMI PSA —

Útulok Liptovský Mikuláš nemá vlastný zdroj príjmov, ich náklady spojené s prevádzkou útulku

hradia výlučne z príspevkov mesta Liptovský Mikuláš, 2% z daní a občasných príspevkov

dobrovoľníkov.

Ing. J BIcháč, PhD.

priJiátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 3. 6. 2022


