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Návrh na uznesenie 

mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 30. januára 2014 

______________________________________________________________________ 

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

nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta  
 

 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  

 

 

I. konštatuje ,  že  

  
a)    k časti II. bodu 1. až 3.:  

Komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu MsZ prerokovala dňa 13.01.2014 

návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie 

s majetkovými právami mesta tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia a odporúča ho 

MsZ schváliť. Mestská rada prerokovala dňa 20.01.2014 návrh na predaj prebytočného 

majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta tak, ako je 

uvedené v časti II. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváliť. V prípade predaja ide 

o prebytočný majetok mesta v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Liptovský 

Mikuláš.    

 

b)    k časti II. bodu 1.: 

- ide o prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, za účelom vyriešenia prístupu (prechodu a prejazdu) na stavebné pozemky parc. č. 

KN-C 1036/1, 1036/2 a 1261/21 (LV č. 1951), parc. č. KN-C 1035/1, 1035/2 a 1261/20 (LV 

č. 1969), parc. č. KN-C 1034/1, 1034/2, 1034/3, 1034/4 a 1261/19 (LV č. 1907), parc. č. KN-

C 1032/1, 1032/2 a 1261/18 (LV č. 1885), parc. č. KN-C 1031/1, 1031/2, 1031/3, 1031/4 

a 1261/17 (LV č. 1925), parc. č. KN-C 1030/2,  1030/6 a 1261/16 (LV č. 1922), parc. č. KN-

C 1029/3, 1029/4, 1030/1, 1030/5, 1261/15 a 1261/27 (LV č. 1884), parc. č. KN-C 1029/1, 

1029/2 a 1261/28 (LV č. 1959) a parc. č. KN-C 1029/5, 1029/6 a 1261/29 (LV č. 1960) pre 

konkrétnych žiadateľov ako fyzické osoby, ktoré na predmetných pozemkoch plánujú 

postaviť rodinné domy a zároveň vybudujú na predmete nájmu a svojich pozemkoch 

prístupovú komunikáciu vrátane chodníka a verejné osvetlenie v rámci tejto výstavby. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že žiadatelia si zabezpečia prístup k svojím 

rodinným domom, zároveň na vlastné náklady vybudujú prístupovú komunikáciu vrátane 

chodníka a verejné osvetlenie a po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia budú 

tieto stavby odovzdané zo strany stavebníka do vlastníctva mesta za cenu 1 euro a pozemky, 

na ktorých budú realizované tieto stavebné objekty taktiež budú prevedené do vlastníctva 

mesta za cenu 1 euro, pričom komunikácia vrátane chodníka a verejné osvetlenie bude slúžiť 

pre budúci rozvoj daného územia, prípadne ďalším investorom.   

 

c)    k časti II. bodu 2. a 3.:   

- ide o zámenu nehnuteľností v zmysle prijatého uznesenia mestského zastupiteľstva 

Liptovský Mikuláš č. 22/2013 zo dňa 7. marca 2013, ktorým mestské zastupiteľstvo 

odporučilo zámer zámeny pozemkov v k. ú. Palúdzka podľa urbanistickej štúdie „Dostavba 

obytného súboru Palúdzka" spracovanej Ing. Stanislavom Šutvajom s úpravou dopravnej 

situácie – výkres č. 4 – zmena 01/2013, ktorá je v súlade so schváleným územným plánom 

mesta Liptovský Mikuláš s tým, že následne bude vypracovaný geometrický plán, podľa 

ktorého bude vyhotovený návrh na zámenu pozemkov.  
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- predmetnými zámenami mesto nadobudne pozemky spolu o výmere 13 525 m
2 

pod 

navrhované cestné komunikácie a inžinierske siete, na
 
výstavbu ktorých, ako vlastník 

pozemkov, bude žiadať o príspevok z európskych fondov, za účelom využitia tejto plochy 

ako územia na budúcu výstavbu vo verejnom záujme v súlade s urbanistickou štúdiou 

„Dostavba obytného súboru Palúdzka", pričom komunikácie a inžinierske siete budú slúžiť 

pre budúci rozvoj daného územia, prípadne ďalším investorom, čo je dôvodom hodným 

osobitného zreteľa. Ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov pod cestnými 

komunikáciami, čo je nevyhnutné pre podanie žiadosti mesta o príspevok z európskych 

fondov za účelom ich realizácie vrátane výstavby inžinierskych sietí.    

 

 

I I .  schvaľuje                                                                     
  

1. uzatvorenie Nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok mesta spôsobom  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. Okoličné – pozemok parc. č. KN-C 1041/2 trvalé trávne porasty o výmere 242 

m², pozemok parc. č. KN-C 1258/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 511 m² a pozemok 

parc. č. KN-C 1246/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m² /pozemky spolu o výmere 

825 m²/, v prospech nájomcu Bc. Jany Tomčíkovej, trvale bytom ul. Prídavky 1252/2, 

Liptovský Mikuláš ako splnomocnenca vlastníkov pozemkov na základe plnomocenstva zo 

dňa 28.10.2011 a zo dňa 27.11.2013,  za účelom doriešenia prístupu (prechodu a prejazdu) na 

stavebné pozemky vo vlastníctve fyzických osôb, a to parcely č. KN-C 1036/1, 1036/2 

a 1261/21 (LV č. 1951),  parcely č. KN-C 1035/1, 1035/2 a 1261/20 (LV č. 1969),  parcely č. 

KN-C 1034/1, 1034/2, 1034/3, 1034/4 a 1261/19 (LV č. 1907),  parcely č. KN-C 1032/1, 

1032/2 a 1261/18 (LV č. 1885),  parcely č. KN-C 1031/1, 1031/2, 1031/3, 1031/4 a 1261/17 

(LV č. 1925), parcely č. KN-C 1030/2, 1030/6 a 1261/16 (LV č. 1922),  parcely č. KN-C 

1029/3, 1029/4, 1030/1, 1030/5, 1261/15 a 1261/27 (LV č. 1884),  parcely č. KN-C 1029/1, 

1029/2 a 1261/28 (LV č. 1959) a parcely č. KN-C 1029/5, 1029/6 a 1261/29 (LV č. 1960), 

určené pre výstavbu rodinných domov a za účelom vybudovania prístupovej komunikácie 

vrátane chodníka a verejného osvetlenia realizovaných v rámci tejto stavby: „Rozšírenie  

inžinierskych sietí Stošice“, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 247,50 eur/ročne (t. j. 

0,30 eur/m²/rok). V nájomnej zmluve bude uvedené, že nájomca ako investor stavby vybuduje 

na vlastné náklady komunikáciu vrátane chodníka a verejné osvetlenie (v časti na pozemkoch 

vo vlastníctve mesta ako predmete nájmu a v časti na pozemkoch vo vlastníctve fyzických 

osôb) podľa spracovanej projektovej dokumentácie, ďalej bude v zmluve uvedené, že po 

vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia bude komunikácia vrátane chodníka 

a osvetlenia zo strany stavebníka prevedená do vlastníctva mesta za cenu 1 euro a pozemky, 

na ktorých budú realizované tieto stavebné objekty taktiež za cenu 1 euro, inak mesto 

komunikáciu vrátane chodníka a osvetlenia neprevezme do majetku. Skutočnosti uvedené 

v časti I. pod bodom b) sú dôvodom hodným osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je 

potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prenájom podlieha zverejneniu na 

úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.   

 

2. zámenu nehnuteľností s výhradou zriadenia predkupného práva v prospech mesta Liptovský 

Mikuláš, spôsobom 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 pozemky parc. č. 

KN-C 2099/192 zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m
2
, parc. č. KN-C 2099/193 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 204 m
2
, parc. č. KN-C 2099/194 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 835 m
2 

, parc. č. KN-C 2099/195 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

86 m
2
, parc. č. KN-C 2099/196 zastavané plochy a nádvoria o výmere 346 m

2
, parc. č. KN-C 

2099/197 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 943 m
2
, parc. č. KN-C 2099/198 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 264 m
2
, parc. č. KN-C 2099/224 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 621 m
2 

a parc. č. KN-C 2098/314 zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m
2 

/pozemky spolu o výmere 4 497 m
2
/, zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 

4401 vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, za pozemky parc. č. KN-C 2099/184 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 519 m
2
, parc. č. KN-C 2099/186 zastavané plochy a nádvoria 
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o výmere 2 674 m
2
,  parc. č. KN-C 2099/188 zastavané plochy a nádvoria o výmere 442 m

2
 a 

parc. č. KN-C 2105/2 orná pôda o výmere 862 m
2
 /pozemky spolu o výmere 4 497 m

2
/, 

zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4917 vo vlastníctve spoločnosti VEREX 

REALITY s.r.o., so sídlom Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 614 378.   
 

Všeobecná hodnota nehnuteľností vo vlastníctve mesta, a to pozemkov parc. č. KN-C 

2099/192 zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m
2
, parc. č. KN-C 2099/193 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 204 m
2
, parc. č. KN-C 2099/194 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 835 m
2 
, parc. č. KN-C 2099/195 zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m

2
, parc. 

č. KN-C 2099/196 zastavané plochy a nádvoria o výmere 346 m
2
, parc. č. KN-C 2099/197 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 943 m
2
, parc. č. KN-C 2099/198 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 264 m
2
, parc. č. KN-C 2099/224 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

621 m
2 

a parc. č. KN-C 2098/314 zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m
2
 podľa 

znaleckého posudku č. 151/2013 zo dňa 12.11.2013 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. 

Danou Piatkovou je stanovená  na 144 848,37 eur,  čo je 32,21 eur/m
2
. Zostatková hodnota 

prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30.1.2014, a to u pozemkov parc. č. 

KN-C 2098/314, KN-C 2099/192 a KN-C 2099/193 predstavuje sumu  13 266 eur, čo je 33 

eur/m² a u pozemkov parc. č. KN-C 2099/224, KN-C 2099/194, KN-C 2099/195, KN-C 

2099/196, KN-C 2099/197 a KN-C 2099/198 predstavuje sumu 67 964,71 eur, čo je 16,597 

eur/m², čo je spolu 81 230,71 eur.   

Všeobecná hodnota nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti VEREX REALITY s.r.o., 

a to pozemkov parc. č. KN-C 2099/184 zastavané plochy a nádvoria o výmere 519 m
2
, parc. 

č. KN-C 2099/186 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 674 m
2
,  parc. č. KN-C 2099/188 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 442 m
2
 a parc. č. KN-C 2105/2 orná pôda o výmere 862 

m
2
 podľa znaleckého posudku č. 164/2013 zo dňa 28.11.2013 vyhotoveného súdnou 

znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je stanovená  na 144 848,37 eur, čo je 32,21 eur/m
2
.  

  

V zámennej zmluve a v zmluve o predkupnom práve bude dohodnuté, že v prípade, ak mesto 

Liptovský Mikuláš nezíska v lehote do 28.02.2015 príspevok z európskych fondov na 

realizáciu cestných komunikácií a/alebo inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve 

mesta,  tieto cestné komunikácie a/alebo inžinierske siete si investor v danom území vybuduje 

sám na vlastné náklady. Zmluvné strany sa zároveň dohodnú na zriadení predkupného práva 

na celý predmet kúpy - v prospech mesta Liptovský Mikuláš, oprávneného z predkupného 

práva ako vecného práva v zmysle ustanovenia § 603 ods. 2 Občianskeho zákonníka za 

rovnakú cenu, za akú ho povinný z predkupného práva nadobudol, bez inflačného navýšenia, 

a to pre prípad akéhokoľvek prevodu predmetu kúpy alebo jeho časti povinným 

z predkupného práva na tretiu osobu. Predkupné právo sa zriaďuje na dobu určitú, a to do 

doby právoplatnosti stavebného povolenia na cestné komunikácie a inžinierske siete. V 

prípade, že dôjde k uplatneniu predkupného práva zo strany predávajúceho a oprávneného 

z predkupného práva, kupujúci a povinný z predkupného práva sa zaviaže, že predmet kúpy 

prevedie bez tiarch, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  Predkupné právo sa zriadi ako 

vecné právo a vznikne vkladom do katastra nehnuteľností. Zmluvné strany sa zároveň 

v zámennej zmluve a v zmluve o predkupnom práve dohodnú na odstúpení od zmluvy od jej 

začiatku, a to v lehote do 31.12.2015, ak mesto Liptovský Mikuláš nezíska do 28.02.2015 

príspevok z európskych fondov ako i v prípade, že spoločnosť VEREX REALITY s.r.o 

nezrealizuje výstavbu cestných komunikácií a inžinierskych sietí do 30.09.2015. V prípade, že 

dôjde k odstúpeniu od zmluvy, kupujúci a predávajúci sa zaväzujú, že predmet zámeny si 

vzájomne prevedú za rovnakú cenu, za akú ho zamieňajúce strany nadobudli, bez inflačného 

navýšenia a bez tiarch, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

Nakoľko hodnota vzájomne zamieňaných nehnuteľností podľa znaleckých posudkov je 

rovnaká, zmluvné strany sa pri podpise zámennej zmluvy dohodnú, že si nebudú voči sebe 

uplatňovať žiadne finančné nároky a nebudú si navzájom nič dlžní. Cena zamieňaných 

nehnuteľností na základe dohody zmluvných strán je cena určená znaleckými posudkami.  

Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom c) sú dôvodom hodným osobitného zreteľa, na 

schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod 

podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. 
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3.        zámenu nehnuteľností s výhradou zriadenia predkupného práva v prospech mesta Liptovský 

Mikuláš, spôsobom 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 pozemky parc. 

č. KN-C 2099/212 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 989 m
2
, parc. č. KN-C 2099/219 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 625 m
2
 a parc. č. KN-C 2099/221 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 414 m
2 

/pozemky spolu o výmere 9 028 m
2
/, zapísané v katastri 

nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4401 vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, za 

pozemky parc. č. KN-C 2099/214 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 654 m
2 

a parc. č. 

KN-C 2099/220 zastavané plochy a nádvoria o výmere 374 m
2
 /pozemky  spolu  o výmere 9 

028 m
2
/, zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5198 vo vlastníctve 

spoločnosti SUKUPCAK, s.r.o., so sídlom Drieňová 755/25, 010 04 Žilina, IČO: 36 768 499. 

Všeobecná hodnota nehnuteľností vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, a to pozemkov  

parc. č. KN-C 2099/212 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 989 m
2
, parc. č. KN-C 

2099/219 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 625 m
2
 a parc. č. KN-C 2099/221 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 414 m
2 

podľa znaleckého posudku č. 151/2013 zo dňa 12.11.2013 

vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 290 791,88 eur,  čo je 

32,21 eur/m
2
. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve 

k 30.1.2014 predstavuje spolu 149 837,71 eur, čo je 16,597 eur/m². 

Všeobecná hodnota nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti SUKUPCAK, s.r.o., a to 

pozemkov parc. č. KN-C 2099/214 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 654 m
2
 a parc. č. 

KN-C 2099/220 zastavané plochy a nádvoria o výmere 374 m
2
 podľa znaleckého posudku č. 

163/2013 zo dňa 28.11.2013 vyhotoveného znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je stanovená  na 

290 791,88 eur, čo je 32,21 eur/m
2
. 

 

V zámennej zmluve a v zmluve o predkupnom práve bude dohodnuté, že v prípade, ak mesto 

Liptovský Mikuláš nezíska v lehote do 28.02.2015 príspevok z európskych fondov na 

realizáciu cestných komunikácií a/alebo inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve 

mesta,  tieto cestné komunikácie a/alebo inžinierske siete si investor v danom území vybuduje 

sám na vlastné náklady. Zmluvné strany sa zároveň dohodnú na zriadení predkupného práva 

na celý predmet kúpy - v prospech mesta Liptovský Mikuláš, oprávneného z predkupného 

práva ako vecného práva v zmysle ustanovenia § 603 ods. 2 Občianskeho zákonníka za 

rovnakú cenu, za akú ho povinný z predkupného práva nadobudol, bez inflačného navýšenia, 

a to pre prípad akéhokoľvek prevodu predmetu kúpy alebo jeho časti povinným 

z predkupného práva na tretiu osobu. Predkupné právo sa zriaďuje na dobu určitú, a to do 

doby právoplatnosti stavebného povolenia na cestné komunikácie a inžinierske siete. V 

prípade, že dôjde k uplatneniu predkupného práva zo strany predávajúceho a oprávneného 

z predkupného práva, kupujúci a povinný z predkupného práva sa zaviaže, že predmet kúpy 

prevedie bez tiarch, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  Predkupné právo sa zriadi ako 

vecné právo a vznikne vkladom do katastra nehnuteľností. Zmluvné strany sa zároveň 

v zámennej zmluve a v zmluve o predkupnom práve dohodnú na odstúpení od zmluvy od jej 

začiatku, a to v lehote do 31.12.2015, ak mesto Liptovský Mikuláš nezíska do 28.02.2015 

príspevok z európskych fondov ako i v prípade, že spoločnosť SUKUPCAK, s.r.o., 

nezrealizuje výstavbu cestných komunikácií a inžinierskych sietí do 30.09.2015. V prípade, že 

dôjde k odstúpeniu od zmluvy, kupujúci a predávajúci sa zaväzujú, že predmet zámeny si 

vzájomne prevedú za rovnakú cenu, za akú ho zamieňajúce strany nadobudli, bez inflačného 

navýšenia a bez tiarch, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

Nakoľko hodnota vzájomne zamieňaných nehnuteľností podľa znaleckých posudkov je 

rovnaká, zmluvné strany sa pri podpise zámennej zmluvy dohodnú, že si nebudú voči sebe 

uplatňovať žiadne finančné nároky a nebudú si navzájom nič dlžní. Cena zamieňaných 

nehnuteľností na základe dohody zmluvných strán je cena určená znaleckými posudkami.  

Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom c) sú dôvodom hodným osobitného zreteľa, na 

schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod 

podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. 
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Dôvodová správa 
 

K bodu  II. 1.:     
  

Vlastníci stavebných pozemkov v k. ú. Okoličné (m. č. Stošice), a to parciel č. KN-C 1036/1, 1036/2 

a 1261/21 (LV č. 1951), parciel č. KN-C 1035/1, 1035/2 a 1261/20 (LV č. 1969),  parciel č. KN-C 

1034/1, 1034/2, 1034/3, 1034/4 a 1261/19 (LV č. 1907),  parciel č. KN-C 1032/1, 1032/2 a 1261/18 

(LV č. 1885),  parciel č. KN-C 1031/1, 1031/2, 1031/3, 1031/4 a 1261/17 (LV č. 1925), parciel č. 

KN-C 1030/2, 1030/6 a 1261/16 (LV č. 1922),  parciel č. KN-C 1029/3, 1029/4, 1030/1, 1030/5, 

1261/15 a 1261/27 (LV č. 1884),  parciel č. KN-C 1029/1, 1029/2 a 1261/28 (LV č. 1959) a parciel 

č. KN-C 1029/5, 1029/6 a 1261/29 (LV č. 1960), ako fyzické osoby, plánujú na predmetných 

pozemkoch výstavbu rodinných domov.  

V súvislosti s touto výstavbou požiadala Bc. Jana Tomčíková, trvale bytom ul. Prídavky 1252/2, 

Liptovský Mikuláš ako splnomocnenec vlastníkov týchto pozemkov na základe plnomocenstva zo 

dňa 28.10.2011 a zo dňa 27.11.2013 mesto Liptovský Mikuláš o riešenie prístupu k rodinným 

domom (prechodu a prejazdu) cez pozemky parc. č. KN-C 1041/2, parc. č. KN-C 1258/2 a parc. č. 

KN-C 1246/3 vo vlastníctve mesta a zároveň požiadala o výstavbu komunikácie s prislúchajúcim 

chodníkom a verejným osvetlením na pozemkoch parc. č. KN-C 1041/2, parc. č. KN-C 1258/2 

a parc. č. KN-C 1246/3 vo vlastníctve mesta, ktorá súvisí s výstavbou rodinných domov, pre vydanie 

stavebného povolenia. Podľa spracovanej projektovej dokumentácie bude líniová stavba – prístupová 

komunikácia vrátane chodníka, s predĺžením verejného osvetlenia umiestnená aj na pozemkoch vo 

vlastníctve fyzických osôb, nie len na pozemkoch vo vlastníctve mesta.  

Povolenie výstavby rodinných domov je podmienené na príslušnom stavebnom úrade vybudovaním 

prístupovej komunikácie, čo znamená, že žiadatelia musia na vlastné náklady vybudovať prístupovú 

komunikáciu (vrátane chodníka) a verejné osvetlenie, ktoré po vydaní právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia odovzdajú ako stavebníci do vlastníctva mesta za cenu 1 euro a pozemky, na ktorých 

budú realizované tieto stavebné objekty taktiež za cenu 1 euro, pričom prístupová komunikácia 

vrátane chodníka a verejné osvetlenie budú slúžiť pre budúci rozvoj daného územia, prípadne ďalším 

investorom. Tak si žiadatelia zabezpečia prístup k stavebným pozemkom.     

Žiadatelia sa vzájomne dohodli, že spoločne vybudujú a zafinancujú prístupovú komunikáciu vrátane 

chodníka a verejného osvetlenia na pozemkoch parc. č. KN-C 1041/2, parc. č. KN-C 1258/2 a parc. 

č. KN-C 1246/3 vo vlastníctve mesta na vlastné náklady. 

Dňa 13.8.2012 bolo vydané Obcou Závažná Poruba právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby: 

„Rozšírenie inžinierskych sietí Stošice“ pod číslom ÚRaSP 2011/06265-03/Zt., pre stavebníka mesto 

Liptovský Mikuláš, ktoré rieši okrem iného aj umiestnenie stavebných objektov ako je líniová stavba 

- verejná komunikácia vrátane chodníka a verejné osvetlenie na pozemkoch parc. č. KN-C 1041/2, 

parc. č. KN-C 1258/2 a parc. č. KN-C 1246/3 vo vlastníctve mesta ako aj na pozemkoch vo 

vlastníctve fyzických osôb. Uvedenému rozhodnutiu predchádzala Zmluva o postúpení práv 

a prevzatí záväzkov, zmena stavebníka, č. zmluvy 106/2012/INV. zo dňa 16.3.2012 uzatvorená 

medzi Bc. Janou Tomčíkovou (ako postupca) a mestom Liptovský Mikuláš (ako postupník), ktorej 

predmetom bola zmena stavebníka pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rozšírenie 

inžinierskych sietí Stošice“ z postupcu  na postupníka. Táto zmluva bola uzatvorená do doby vydania 

právoplatného územného rozhodnutia na postupníka. V prípade, že by rozhodnutie o umiestnení 

stavby: „Rozšírenie inžinierskych sietí Stošice“ pod číslom ÚRaSP 2011/06265-03/Zt. nebolo 

vydané na mesto Liptovský Mikuláš, mesto by nenadobudlo do svojho výlučného vlastníctva 

pozemky parc. č. KN-C 1258/2 a parc. č. KN-C 1041/2 od Slovenskej republiky, v správe 

Slovenského pozemkového fondu Bratislava. Nakoľko ide o verejný záujem, zmluva o prevode 

vlastníctva týchto pozemkov z vlastníctva Slovenskej republiky do vlastníctva mesta bola uzatvorená  

ako bezodplatná, ktorej vklad bol v katastri nehnuteľností povolený pod č. V 3657/13 dňa  

2.12.2013. 

Stavebníci vybudujú predmetné stavebné objekty v zmysle nasledovných pripomienok tunajšieho 

oddelenia ŽP, dopravy a verejných priestranstiev uvedených v liste č. ŽDP-2011/04788-002/HN. zo 

dňa 30.12.2011, a to: 

- v prípade, ak investor stavby v budúcnosti plánuje odovzdať pozemnú komunikáciu do 

majetku, správy a údržby mestu Liptovský Mikuláš požadujeme, aby hlavné vedenia 

inžinierskych sietí, okrem kanalizačného, boli zriadené mimo telesa vozovky komunikácie, 

vrátane rozšírenia verejného vodovodu,  
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- z východnej strany navrhovanej pozemnej komunikácie bol zriadený chodník pre peších 

o šírke min. 2 x 0,75m,  

- v záujme kompatibility nového objektu verejného osvetlenia s jestvujúcim VO v m. č. 

Stošice, projekt pred vydaním stavebného povolenia vopred prerokovať s mestom Liptovský 

Mikuláš.  

Komunikácia je navrhnutá ako asfaltová, dvojpruhová, ukončená obratiskom s odvodňovacím 

rigolom, spevnenou krajnicou, zábradlím, zeleným pásom a s verejným osvetlením. Prístupová 

komunikácia bude napojená na jestvujúcu miestnu komunikáciu, pôjde o pokračovanie ulice 

Stošickej. 

Predmetné pozemky sa podľa platného Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú 

v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou rodinných domov“. Komisia územného 

plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

posúdila dňa 8.1.2014 uvedenú žiadosť s tým, že odporučila uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom 

doriešenia prístupu na stavebné pozemky  a za účelom vybudovania prístupovej komunikácie vrátane 

chodníka a verejného osvetlenia.  

K vydaniu stavebného povolenia na predmetné stavebné objekty je potrebné preukázať zo strany 

stavebníka vlastnícke alebo iné právo k pozemkom súvisiacich s výstavbou rodinných domov 

v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení, ktoré 

ho oprávňuje na zriadenie stavby, a preto navrhujeme s investormi stavby uzatvoriť nájomnú 

zmluvu, ktorou sa vyrieši sprístupnenie stavebných pozemkov určených na výstavbu rodinných 

domov a zároveň vybudovanie prístupovej komunikácie vrátane chodníka a osvetlenia, čo je možné 

realizovať podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ je zdôvodnený v konštatačnej časti tohto návrhu.  

 

 

K bodu  II. 2.a 3.:    
 

V roku 2009 bola Ing. arch. Stanislavom Šutvajom, Dolný Kubín spracovaná urbanistická štúdia  

“Dostavba obytného súboru Palúdzka“, ktorá  navrhuje trasovanie cestných komunikácií a peších 

ťahov, vymedzuje plochy pre hromadnú bytovú výstavbu, individuálnu bytovú výstavbu, 

polyfunkčnú výstavbu, občiansku vybavenosť, plochy pre šport, rekreáciu a zeleň. V riešenom území 

sú pozemky vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš ako i vo vlastníctve  fyzických a právnických 

osôb.   

V záujme rozvoja bytovej výstavby v danej lokalite v zmysle urbanistickej štúdie  “Dostavba 

obytného súboru Palúdzka“, ktorá je v súlade so schváleným územným plánom mesta Liptovský 

Mikuláš, je nevyhnutné zabezpečiť projektovú dokumentáciu za účelom vybudovania navrhovaných 

cestných komunikácií a inžinierskych sietí. Mesto Liptovský Mikuláš plánuje za účelom 

financovania výstavby cestných komunikácií a inžinierskych sietí požiadať o príspevok 

z eurofondov. O príspevok môže mesto žiadať ako vlastník pozemkov, na ktorých sa cestné 

komunikácie budú nachádzať. Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh k zámene pozemkov.  

V prípade, že mesto  príspevok z eurofondov nezíska, prístupové komunikácie a inžinierske siete  si 

investori v danom území vybudujú sami, na vlastné náklady. 

Cieľom zámeny je vytvoriť optimálne podmienky koncepčného rozvoja územia a koordinácie 

realizácie plánovaných investičných zámerov. 

Podľa platného Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený Uznesením 

Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č.115/2010 dňa 16.12.2010 a  jeho záväzná časť bola 

vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č.7/2010/VZN dňa 

16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov, sa predmetné pozemky  okrem 

parcely č. KN-C 2099/192  nachádzajú v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou bytových 

domov“. Max. výšková hladina zástavby v predmetnom bloku je prevažne  6 nadzemných podlaží 

 s možnosťou umiestnenia výškového akcentu a max. zastavanosť pozemkov je 75%.  

Min. 20% z plochy pozemkov je potrebné ponechať na zeleň. 

Pozemok parc. č. KN-C 2099/192 sa nachádza v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou 

rodinných domov“. Max. výšková hladina zástavby v predmetnom bloku je prevažne sú 2 nadzemné 

podlažia a max. zastavanosť pozemku je 30%. min. 20% z plochy pozemku je potrebné ponechať na 

zeleň. 

Ide o stavebné pozemky určené na výstavbu podľa definície daného urbanistického bloku. 
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Predmetné pozemky sa nachádzajú v lokalite č. 3 Obytná zóna Palugyayho, pre ktorú je  pre 

zabezpečenie ďalšieho rozvoja mesta a racionálneho využívania jeho územia potrebné vypracovať 

územný plán zóny. Obstaranie územného plánu zóny predstavuje možnosť mesta obstarať 

podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu a nie povinnosť stavebníka. Absencia územného 

plánu zóny vo vymedzených lokalitách nie je dôvodom na vydanie nesúhlasného záväzného 

stanoviska mesta s plánovanou výstavbou. 

Komisia územného plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja mestského zastupiteľstva 

v Liptovskom Mikuláši posúdila dňa 8.1.2014 predmetné zámeny nehnuteľností a odporučila prevod 

pozemkov formou zámenných zmlúv vykonať tak, ako je navrhnuté v schvaľovacej časti tohto 

návrhu podľa grafickej prílohy.  

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta navrhujeme vykonať podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, pričom 

osobitný zreteľ je zdôvodnený v konštatačnej časti tohto návrhu.  
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PľJLOHÁ 4‘
Renáta Todáková

Od: Ing. arch. Tatiana Bachtíková Kt.bachtikova@mikuias.sk>

Odoslané: 15. januara 2014 11:25

Komu: Renáta Todáková‘

Predmet: RE: zámena pozemkov

Zamena VEREX REALITY s.r.o. a SUKUPCAK s.r.o.

Vyznacene pozemky podia prilohy c 2 a c.3 okrem pc.KN C 2099/221 k ú.Paludzka vo vlastnictve mesta sa

nachadzaju podia uzemneho pianu mesta LM v urbanistickom bloku obytne uzemie s prevahou bytovych

domov a su stavebnými pozemkami podia definicie daneho urbanishckeho bloku. Maximalna vyska zastavby je 6

NP a rnaX.zastavanost pozemkov 75 %. I V iokalite je možnost umiestnenia výškového akcentu!. Minimalny podiel

zelene z plochy pozemkov je 20%. Parkovanie je potrebne zabezpecit na viastnych pozemkoch.

Predmetné pozemky okrem p.c.KN C 2099/221 k.ú.Faiudzka sa nachádzajú v iokaiite č.3 Obytna zona

Paiugyayho, pre ktorú je pre zabezpečenie d‘alšieho rozvoja mesta a racionálneho využívania jeho územia potrebné

vypracovat územný plán zóny. Obstaraníe územného plánu zóny predstavuje možnost mesta obstarat podrobnejšíu

územnoplánovaciu dokumentáciu a nie povinnost‘ stavebníka. Absencia územného plánu zóny vo vymedzených

lokalitách nie je dövodom na vydanie nesúhlasného záväzného stanoviska mesta s plánovanou výstavbou.

Fn výstavbe v navrhovaných urbanistických blokoch — v rozvojových územiach v zmysle schváleného územného

plánu mesta Liptovský Mikuláš (V grafike výkresu č. 2 Komplexný výkres priestorového usponiadania a funkčného

využitia územia s vyznačenou závaznou časťou niešenia a Vps označené ako ‚návrh‘ a stav“) tj na predmetných

pozemkoch je potrebné obstarat urbanistickú štúdíu, ktorá navrhne dopravnO a technickú infraštruktúru celého

urbanistického bloku, a ktorá bude podkladom pre vypracovanie územného plánu zóny resp územný plán zóny.

P.c KN C 2099/221 k.ú.Paludzka vo vlastnictve mesta sa nachadza podia uzemneho pianu mesta LM v urbanistickom

bloku „obytne uzemie s prevahou bytových domov“ a je stavebnym pozemkom podIa definicie daneho urbanistickeho

bloku. Nachadza sa mimo lokality č 3 Obytna zona Palugyayho, pne ktorú je potrebné vypracovat‘ územný pián zóny.

Navrhovane funkcne vyuzitie spot. VEREX REALITY - vystavba bytovych domov je v sulade s platnym

uzemnym ptanom mesta Liptovsky Míkutas.

Navrhovane funkcne vyuzitie spol. SUKUPCAK - vystavba bytovych domov, potyfunkcnych domov /

obcianska vybavenost, administrativa + bytyl a zariadeni obcianskej vybavenosti je v sulade s platnym

uzemnym planom mesta Liptovsky Mikulas. Pri vystavbe je nutne respektovat zavazne regulativy stanovene

uzemnym planom mesta Liptovsky Mikulas tykajuce sa aj vysky zastavby.

ing arch.Tatiana Bachtikova
utvar hlavneho architekta
MsU Liptovsky Mikulas


