
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

\ J.
\‘

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 25. augusta 2022 číslo 10212022

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

nakladanie s majetkovými právami mesta

- mení časť uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 58/2022

zo dňa 02. 06. 2022

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši dňa 02. 06. 2022 uznesením Č. 58/2022 v Časti

II. schválilo predaj nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš spČsobom podľa 9a ods.

8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného

zreteľa, v k. ú. Palúdzka, a to:

pozemku parc. Č. KN-C 2055/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, podľa

geometrického plánu Č. 40003337-120/2021, nachádzajúceho sa na ul. Palugyayho,

v prospech: Pavel Pompa a manželka Kvetoslava Pompová do BSM, obaja trvale bytom

Palugyayho 1095/21, 031 01 Liptovský Mikuláš - Palúdzka, za kúpnu cenu I 056 eur (t. j. 33,-

eur/m2). ÚČelom prevodu je zarovnanie a scelenie pozemku parc.Č. KN-C 2055/20 s pozemkami

parc. Č. KN-C 1779/2 a parc.Č. KN-C 1779/3 a stavbou: „Rodinný dom súp. Č. 1095 postavenej



na pozemku parc. Č. KN-C 1779/3 v bezpodielovom spoluvlastníctve nadobúdateľov (LV Č.

3319).

V zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemok parc. Č. KN-C 2055/20 sú

trasované podzemné inžinierske siete - prípojky elektriky, vody a kanalizácie vo vlastníctve

nadobúdateľov, na ktoré sa vzt‘ahujú ochranné pásma. Zostatková hodnota prevádzaného

majetku mesta vedeného v úČtovníctve k 31.07.2022 predstavuje 298,75 eur, Čo je 16,597

eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia a

nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II., priČom minimálna kúpna

cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 — 66 eur/m2.

ide o prevod majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteľa, na schváienie ktorého je

potrebný súhias 3/5 všetkých poslancov, priČom zámer tohto prevodu podiieha zverejneniu na

úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

II. mení

schvatovaciu Časť uznesenia mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Č. 58/2022 zo

dňa 02. 06. 2022 nasledovne:

• póvodn‘ text: „za kúpnu cenu I 056 eur (t. j. 33,- eur/m2y‘ sa nahrádza teXtom: „ za

kúpnu cenu 594 eur (t. J. 33,- eur/rn2)“.

Vo zvyšnej Časti ostáva uznesenie nezmenené.
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Ing. JaiIchac, PhD.

prinVátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 26. 8. 2022


