
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 2. júna 2022 čísio 7412022

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

nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

- mení časť uznesenia mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš zo dňa

4. februára 2016 číslo 5/2016

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

1. mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš uznesením zo dňa 4. februára 2016 Č. 5/2016 v časti

II. pod bodom 2. schválilo predaj prebytoČného nehnuteľného majetku spósobom podľa 9a ods.

8 písm. b) Zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a zriadenie vecného bremena

spočívajúce v práve prechodu a vstupu osobami, v práve prejazdu a vjazdu motorovými

a nemotorovými vozidlami a v práve parkovania v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v kú.

Liptovský Mikuláš — pozemku parc.č. KN-C 6550/42 zastavané plochy a nádvoria o výmere 610

m2 podľa geometrického plánu Č. 45718946-49/2015, nachádzajúceho sa na ul. 1. mája,

v prospech družstva COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, so sídlom ul. 1. mája

54, Liptovský Mikuláš 031 25, IČO: 00 168 963, za kúpnu cenu 17 519 eur (tj. 28,72 eur/rn2),

2. účelom prevodu bob majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.Č. KN-C 6550/42

zastavaného stavbou: „Záchytné parkovisko pešej Zóny východ vo vlastníctve nadobúdateľa,



3. predmetným uznesením bob schválené, že v kúpnej zmbuve bude dohodnuté, že kupujúci sa

zaväzuje na prevádzanom pozemku parc.č. KN-C 6550/42 zachovať eXistujúce parkovacie

miesta v počte min. 29, ktoré budú slúžit‘ aj verejnosti a ostanú nespoplatnené.

II. mení

bod 2. schvaľovacej časti uznesenia mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš zo dňa

4.februára 2016 Číslo 5/2016 nasbedovne:

• za text: „V kúpnej zmluve bude dohodnuté, že kupujúci sa zavazuje na prevádzanom

pozemku parc.č. KN-C 6550/42 zachovat‘ eXistujúce parkovacie miesta v počte min. 29,

ktoré budú slúžiť aj verejnosti a ostanú nespoplatnené.“ sa dopíňa text: „Kupujúci bude

oprávnený z eXistujúcich parkovacích miest vyhradit‘ 6 miest pre zákazníkov predajne

UNIDOM, a to v dňoch a v čase: Pondelok — Piatok 08.00 hod. — 17.00 hod. a Sobota

08.00 hod. — 12.00 hod.“

Vo zvyšnej časti ostáva uznesenie nezmenené.

Ing. Ji Blchac, PhD.

prWátor mesta

Dátum podpisu uznesenia; 3. 6. 2022


