
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 2. júna 2022 čísio 7312022

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

a nakladanie s majetkovými právami mesta

- mení bod 5. schvalövacej časti uznesenia mestského zastupiteltva Liptovský Mikuláš

zo dňa 19. septembra 2013 číslo 74/2013 v znení uznesenia mestského zastupiteľstva

Liptovský Mikuláš zo dňa 11. júla 2019 číslo 49/2019 auznesenia mestského

zastupiteľstva Liptovský Mikuláš zo dňa 16. júna 2021 číslo 52/2021

Mestské zastupitelstvo

konštatuje, že

mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš uznesením zo dňa 19. septembra 2013 Číslo 74/2013

v Časti II. pod bodom 5. v znení uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš zo dňa

11. júla 2019 Číslo 49/2019 včasti III. pod bodom 4. a uznesenia mestského zastupiteľstva

Liptovský Mikuláš zo dňa 16. júna 2021 Číslo 52/2021 v ČastilI, schválilo uzatvorenie nájomnej

zmluvy na nehnuteľný majetok spósobom podľa 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa v k.ú. Demanová — pozemky

parc.Č. KN-C 3/1 ostatně plochy o výmere 20 259 rn2, parc.Č. KN-C 3/3 zastavané plochy

a nádvoria o výmere 296 m2 /pozemky spolu o výmere 20 555 m2/ a stavbu: ‚Šatne, krytá tribúna



súp.č. 257 postavenú na pozemku parc.č. KN-C 3/3 vrátane ich príslušenstva (najmä stavba

oplotenia futbalového ihriska), v prospech nájomcu Športový klub Demänová, občianske

združenie, so sídlom Dlžiny 145, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ičo: 36146617, na dobu 30 rokov,

za nájomné vo výške I eurolročne. Účelom nájmu je užívať predmet nájmu v súlade So stanovami

Športového klubu Demnová.

V nájomnej zmluve bude uvedené, že nájomca mÖže dat‘ predmet nájmu do zmluvného podnájmu

tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa, podľa potreby jeho

využitia, tj. na ďalšiu športovú činnost‘ a investičný rozvoj areálu v zmysle platného územného

plánu mesta, a za podmienok stanovených v nájomnej zmluve bez nároku na finančnú úhradu zo

strany prenajímateľa, pri dodržaní ustanovení Stavebného zákona vrátane prípadnej zmeny

účelovosti prenajatého priestoru. K akejkoľvek investičnej výstavbe realizovanej na predmete

nájmu bude taktiež potrebný písomný súhlas prenajímateľa. Ak nájomca po súhlase

prenajímateľa vykoná a uhradí technické zhodnotenie prenajatého hmotného majetku

prenajímateľa, tj. stavby šatne a krytej tribúny, po skončení nájmu prejde hodnota týchto

rekonštrukčných a stavebných prác na prenajímateľa bezplatným prevodom. V prípade

prevedenia týchto rekonštrukČných a stavebných prác na hmotnom majetku prenajímatel‘a

v predmete nájmu, nájomca je povinný odovzdat‘ prenajímateľovi projektovú dokumentáciu,

doklady o prevedení stavebných prác s všetky revízne správy ku dňu ukončenia nájmu na

základe písomného protokolu. Všetky ostatné stavby alebo mé technické zhodnotenie predmetu

nájmu budú po skončení nájmu zmluvne prevedené na prenajímateľa za cenu urČenú znaleckým

posudkom v čase prevodu.

Nájomca sa zároveň zaviaže poskytnút‘ športoviská v športovom areáli v prospech Základnej

školy s Materskou školou na Demnovskej ulici Č. 408/4A v Liptovskom Mikuláši, a to

bezodplatne v rozsahu 372 hodín roČne po celú dobu nájmu.

II. menĺ

bod 5. schvaľovacej Časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš zo dňa

19.septembra 2013 Číslo 74/2013 v znení III. Časti bodu 4. uznesenia mestského zastupiteľstva

Liptovský Mikuláš zo dňa 11. júla 2019 Číslo 49/2019 a II. časti uznesenia mestského

zastupiterstva Liptovský Mikuláš zo dňa 16.júna 2021 číslo 52/2021, nasledovne:

• póvodný text: „pozemky parc.Č. KN-C 3/1 ostatně plochy o výmere 20 259 rn2, parc.Č.

KN-C 3/3 zastavaně plochy a nádvoria o výmere 296 rn2 /pozemky spolu o výmere 20

555 mp/a stavbu: „Šatne, ktytá tribúna“ súp.Č. 257 posta venú na pozemku parc.Č. KN-C

3/3 vrátane ich príslušenstva (najm stavba oplotenia futbalového ihriska), v prospech

nájomcu Športový klub Demánová, obČianske združenie, so s!dlom Dlžiny 145, 031 01

Liptovský Mikuláš, IČO: 36146617, na dobu 30 rokov, za nájomné vo výške I

euro/roČne.“ sa nahrádza teXtom: „Časť pozemku parc.Č. KN-C 3/1 ostatně plochy

o výrnere 20 152 rn2, pozemok parc.Č. KN-C 3/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere

296 m2, pozemok parc. Č. KN-C 3/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 107 m2 podľa

geometrického plánu Č. 4534719 1-23/2020 /pozemky spolu o výrnere 20 555 rn2/



a stavbu: „Šatne, kíytá tribúna“ súp.Č. 257 postavenú na pozemku parc.Č. KN-C 3/3

vrátane ich príslušenstva (najmä stavba oplotenia futbalového ihriska), v prospech

nájomcu Športový klub Demänová, obČianske združenie, so sídlom Dlžiny 145, 031 01

Liptovský Mikuláš, Ičo: 36146617, na dobu 30 rokov, za nájomné vo výške I

euro/roČne.“

• za teXt.,,Nájomca sa zároveň zaviaže poskytnút‘ športoviská v športovom areáli

v prospech Základnej školy s Materskou školou na Demnovskej ulici Č. 408/4A

v Liptovskom Mikuláši, a to bezodplatne v rozsahu 372 hodín roČne po celú dobu nájmu.‘

sa dopíňa teXt.. Nájomnou zmluvou bude nájomca oprávnený preukázať „mé právo

k pozemku‘ za účelom vydania dodatoČného povolenia a kolaudácie stavby.‘Sklad

s prístreškom ŠK Demnová“ na pozemku parc.Č. KN-C 3/15 podľa geometrického plánu

Č. 45347191-23/2020.“

Vo zvyšnej Časti ostáva uznesenie nezmenené.

Ing. Ja Blchac, PhD.

priiátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 3. 6. 2022


