
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 2. júna 2022 čsio 7612022

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

nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

- návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš zo dňa

17.12.2020 číslo 79/2020

Mestské zastupiteľstvo

ruší

uznesenie mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš zo dňa 17. 12. 2020 Čísto 79/2020, a to

nadobudnutie nehnuteľností do majetku mesta v k. 0. Okoličné, v rámci výstavby cyklistického

chodnika /lokalita eXistujúcej hrádze/, podľa geometrického plánu Č. 204-45/2019, a to:

• novovytvoreného pozemku parc.Č. KN-C 738/37 vodné plochy o výmere 913 m2 (diely

„20“, „21“, „22“, „23“, „24“, „25“, „26“, „27“) — do podielu III-ina, v stave právnom - LV Č.

2024;

• novovytvoreného pozemku parc.Č. KN-C 73 1/1 1 zastavané plochy a nádvoria o výmere

39 m2 („diel 30“) — do podielu 811 6-ín, v stave právnom - LV Č. 2042;

/pozemky spolu o výmere 932,50 m2i od vlastníka: RNDr. Peter Malík, CSc., trvale bytom Pavla

Horova 6141/5, 841 08 Bratislava 49, za kúpnu cenu 7 805,03 eur (t. J. 8,37 eur/m2), určenO



podl‘a znaleckého posudku. Všeobecná hodnota pozemkov parc.č. KN-C 738137 a parc.Č. KN-C

731/11 podľa znaleckého posudku Č. 129/2019 zo dňa 29. 10. 2019 vypracovaného znalkyňou

Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 7 80503 eur, Čo je 8,37 eur/m2.

Nadobudnutím nehnuteľností dójde zo strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu

vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých bude umiestnená a vybudovaná mestom Liptovský

Mikuláš ako investorom líniová stavba, v rámci projektu s nzvom. „Výstavba cyklistických

komunikácií v euroregióne Tatry — IV. etapa“. Mesto Liptovský Mikuláš tak nadobudne pozemky,

ktoré budú zastavané cyklistickým chodníkom v súlade s platným územným plánom mesta

Liptovský Mikuláš. Podia vyjadrenia tunajšieho útvaru hlavného architekta pod Č. MsU/UHA

2020/3166-02 Bc zo dňa 07. 07. 2020 je cyklistický chodník verejnoprospešnou stavbou

a trasovanie tejto stavby vedie podľa platného územného plánu mesta po pozemkoch

odČlenených geometrickým plánom Č. 204-45/201 9.

Ing. BIcháč, PhD.

primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 3. 6. 2022


