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   Návrh  na  uznesenie 

   mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  zo dňa  05.06.2014 
                    

________________________________________________________________________ 
 
 

K bodu: Stanovenie výšky nájomného pre 47 b.j. v polyfunkčnom objekte (Dominanta) č.s. 
1871/2a, Hviezdoslavova ul.  Liptovský Mikuláš a zmena rozpočtu na rok 2014 
týkajúca sa 47 nájomných bytov 

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

               

                I.   s c h v a ľ u je 

1.  ročnú výšku nájomného (podnájomného) pre 47 b.j. v objekte  "Dominanta", č.s. 
1871/2a, na  Hviezdoslavovej ulici v Liptovskom Mikuláši vo výške 3,44 % z  
obstarávacích nákladov týchto  47 b.j.   

          2.    Zmenu rozpočtu – povolené prekročenie - zvýšenie rozpočtu bežných  výdavkov vo výške     
                 28 447,- eur podľa rozpisu v tabuľke, zvýšenie  rozpočtu bežných príjmov na položke 212003 –  
                    príjem z prenajatých budov  vo výške 12 479,- eur a na položke 223001 – za predaj tovarov,  
                    výrobkov a služieb  vo výške 17 836,- eur.  
 

K
R

Y
TI

E 

FK EK 
Progr. 

Podprogr. 
NÁZOV SUMA 

41 0610 636001 14,1. Nájomné budov objektov alebo ich častí – 47 b.j. Dominanta +11 387 € 

41 0610 635006 14.1. Údržba a opravy – odvod do FO správcom bytov +3 738 € 

41 0610 637004 14.1. Všeobecné služby - služby spojené s bývaním a správou 47 b.j. +20 342 € 

41 0170 821007 18.1. Splátka istiny 47 b.j. Dominanta -7 020 € 

41  212003  Príjem z prenajatých budov - nájomné od nájomníkov +12 479 € 

41  223001  Za predaj tovarov, výrobkov a služieb - služby spojené s bývaním +17 836 €  

 
II.  u k l a dá 
Ing. Jaroslavovi Chomovi, vedúcemu oddelenia správy majetku mesta MsÚ, zabezpečiť 
s vybratými záujemcami uzatvorenie nájomných zmlúv ( do odkúpenia bytov mestom 
Liptovský Mikuláš podnájomných zmlúv)   na 47 b.j. v polyfunkčnom objekte  „Dominanta“, 
s. č. 1871/2a na Hviezdoslavovej ul.  v súlade so schvaľovacou časťou tohto uznesenia. 
T: do 30 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí 47 b.j.  
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Dôvodová správa 
_____________________________________________________________________________ 

 

K bodu 1 - Stanovenie nájomného pre 47.b.j. určených pre nájomné bývanie v polyfunkčnom 
objekte Dominanta v Liptovskom Mikuláši: 
Pri výpočte výšky nájomného (podnájomného) sme použili spôsob výpočtu pre byty vo vlastníctve 
mesta, obstarané z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov obcí a rozpočtov VÚC 
po 1.februári 2001, podľa ktorého maximálna cena ročného nájmu sa určuje vo výške 5 % 
z obstarávacej ceny bytu (Opatrenie MF SR z 23.04.2008 č. 01/R/2008  o regulácii cien nájmu bytov  
v znení neskorších zmien a doplnkov). 
 
Obstarávacou cenou 47 bytových jednotiek je kúpna cena bytov, schválená uzn. MsZ č. 28/2013  
vo výške 1.541. 790,70 €.  
 
Výpočet základného nájomného 47 bytov: 
Do výpočtu základného nájomného  sú zahrnuté nasledovné ročné náklady: 
1. Splátky úveru a úrokov           
        - ročná splátka úveru a úrokov    (12 mes. x 2340 €)                                                              28 080,00 € 
2. Náklady spojené s údržbou spoločných priestorov a bytov 

- Poplatky do FÚaO spoločných častí domu – účet vedie správca domu                           7 241,32 € 
(1749,11 m2 x 0,345 €/m2 x 12 mes ) 

       -     Fond prevádzky, údržby a opráv pre byty (min 0,5 % nákl. na obstaranie bytu 
v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. (1 541 790,70 € : 100 x 0,5%)                                       7 708,95 € 

3. Náklady spojené so správou bytového domu a bytov                                                                                  
-     Poplatky správcovi za výkon správy   (12 mes x 47 b.j. x 9,5 €)                                         5 358,00 € 
-     Správna réžia  mesta LM na správu bytov (3384 €), poistenie bytov (160€),  
       poplatky za pripojenie bytov do elektrickej distribučnej siete (510€), právne  
       zastupovanie (611€)                                                                      4 665 €   

  
Ročné kalkulované náklady vypočítané v bodoch 1. až 3. predstavujú čiastku                   53 053,27 €   
 
Ročné náklady vo výške 53 053,27 € predstavujú 3,441 % z obstarávacích nákladov bytov, čím je 
splnená podmienka Opatrenia MF SR o regulácii cien nájmu bytov a mesto má kryté iba priame, 
nevyhnutné náklady súvisiace so správou 47 b.j. Na základe takto vypočítaných nákladov 
odporúčame schváliť výšku nájomného pre nájomníkov ( do odkúpenia bytov mestom Liptovský 
Mikuláš pre podnájomníkov) vo výške na 3,44 % z obstarávacích nákladov 47 b.j. Pri uvedenom 
percente bude ročný predpis nájomného 53 037,60 € 
 
Výška nájomného jednotlivých bytov je vypočítaná v tabuľke č.1 ktorá je prílohou tejto správy.  
 
Okrem nájomného budú nájomníci (podnájomníci) uhrádzať náklady spojené so službami súvisiacimi 
s užívaním bytu: 

- s dodávkou tepla  
- s ohrevom  a dodávky teplej vody                                                 
- s dodávkou studenej vody a odvádzaním odpadových vôd  
- s odvádzaním zrážkových vôd 
- s osvetlením spoločných priestorov  a elektrickej energie  pre výťahy 
- s upratovaním spoločných priestorov  v dome a okolí domu 
- internet vo výťahu (komunikačné zabezpečenie vo výťahu v prípade poruchy) 
- príspevok pre zástupcu vlastníkov 
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Sumár všetkých nákladov spojených so službami súvisiacimi s užívaním bytu sa bude pohybovať 
v rozpätí cca od    47 € do 102 € podľa veľkosti bytu pri predpoklade užívania bytu dvomi osobami.  
Do doby odkúpenia bytov do vlastníctva mesta Liptovský Mikuláš bude výška podnájomného 
totožná so stanovenou výškou nájomného pre jednotlivé byty.  
 
K bodu 2 – Nakoľko výstavba 47 b.j. je ukončená, byty sú skolaudované a  po ich prebratí mestom ich 
bude možné začať užívať, je potrebné  vykonať zmeny v rozpočte mesta súvisiace s uhrádzaním 
platieb za nájom a správu domu .  MsZ svojim uznesením číslo 28/2013 schválilo, že do doby získania 
dotácie a úveru ŠFRB, t.j. do odkúpenia 47 b.j.  mestom Liptovský Mikuláš, uzavrie mesto 
s vlastníkom bytov nájomnú zmluvu. Počas celej doby nájmu bude ročné nájomné na základe 
uvedenej zmluvy  mesto hradiť vlastníkovi nájomné vo výške 26 €/m2 za obsadený byt a 18,2 €/m2 za 
neobsadený byt.. Pri plnej obsadenosti bytov mesačné nájomné hradené mestom za všetkých 47 
bytov je 3 795,58 €. K tejto sume bude mesto uhrádzať vlastníkovi bytov aj preddavkové platby  za 
náklady spojené so službami súvisiacimi s užívaním bytov a prevádzkou domu. Tieto náklady sa 
predpokladajú mesačne vo výške 2 972,53 €. Predpokladáme, že tento stav bude trvať počas obdobia 
júl až september 2014. 
Po odkúpení bytov mesto LM v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v platnom znení pristúpi k zmluve 
o výkone správy predmetného objektu. Na základe zmluvy o výkone správy bude mesto Liptovský 
Mikuláš uhrádzať mesačne správcovi  poplatky za správu, odvody do fondu prevádzky, údržby a opráv 
domu a zálohy na plnenia poskytované s užívaním bytov a prevádzkou domu. Okrem týchto nákladov  
bude mesto ako vlastník bytov mať povinnosť tvoriť fond prevádzky, údržby a opráv pre byty (min. 
0,5 % nákl. na obstaranie bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o 
sociálnom bývaní v znení neskorších zmien a doplnkov).  
Mesačné náklady hradené vykonávateľovi správy za výkon správy objektu sú vo výške   446,5 € 
Mesačný odvod do fondu prevádzky, údržby a opráv domu  je 603,44 € (vedie ho správca domu). 
Mesačný odvod do fondu prevádzky, údržby a opráv bytov   je 642,41€ (vedie ho mesto LM) 
Mesačné náklady spojené so splátkou úveru a úrokov   2 340 € 
Mesačné náklady mesta súvisiace so správnou réžiou  predmetných 47 b.j.   388,75 € (v tejto čiastke 
sú zahrnuté náklady mesta spojené so správou bytov, poistením domu, pripojením bytov do 
elektrickej distribučnej siete) 
Obdobie s ktorým sa predpokladá, že mesto LM už bude vlastníkom bytov je od októbra do konca 
roku 2014. 
Celková potreba zvýšenia rozpočtu výdavkov je v sume 28 447,- eur. Navýšenie rozpočtu je potrebné:   

1. od 1.7.2014 – 30.09.2014 na úhradu nájomného prenajímateľovi bytov spoločnosti Finance  
 development s.r.o. v sume 11 387,- eur a na  služby spojené s bývaním v sume 8 918,- eur.  

2. od 1.10.2014 – 31.12.2014 je potrebné zvýšiť rozpočet na úhradu nákladov súvisiacich 
s prevádzkou nájomných bytov a to – na odvod do fondu opráv správcom bytov v sume 
3 738,- eur, na služby spojené s bývaním v sume 8 918,- eur a na úhradu za výkon správy 
bytov v sume 2 506,- eur.  

Navýšenie rozpočtu na prevádzkovanie predmetných 47 b.j. bude kryté v plnej výške príjmami z 
nájomného, ktoré budú uhrádzať nájomníci (do odkúpenia bytov mestom Liptovský Mikuláš 
podnájomníci) a z príjmov za služby spojené s bývaním.  
 
 



Tabuľka  č.1

Výpočet nájomného pre 47 b.j. v polyfunkčnom objekte "Dominanta", s. č. 1871/2a, na  Hviezdoslavovej ulici v Liptovskom Mikuláši

Poschodie/ 
Číslo bytu

Podlahová 
plocha bytu

Náklad/m2

Obstarávacia 
cena bytu

II. Alternatíva                                 
( 3,44 % z obst. ceny)

nákladové nájomné 
zálohy za plnenia s 

užívaním bytu Mesačná úhrada celkom

ročne nájom / mes. nájom / mes. služby / mesiac

II.1 44,70 881,47 39 401,78 1970,09 164,17 112,95 € 71,50 € 184,45 €

II.2 24,23 881,47 21 358,06 1067,90 88,99 61,23 € 48,91 € 110,14 €

II.3 35,94 881,47 31 680,09 1584,00 132,00 90,82 € 61,85 € 152,67 €

II.4 35,66 881,47 31 433,28 1571,66 130,97 90,11 € 61,53 € 151,64 €

II.5 35,80 881,47 31 556,68 1577,83 131,49 90,46 € 61,68 € 152,14 €

II.6 35,13 881,47 30 966,10 1548,30 129,03 88,77 € 60,89 € 149,66 €

II.7 33,18 881,47 29 247,23 1462,36 121,86 83,84 € 58,80 € 142,64 €

III.8 23,28 881,47 20 520,66 1026,03 85,50 58,83 € 47,86 € 106,69 €

III.9 37,72 881,47 33 249,11 1662,46 138,54 95,31 € 63,81 € 159,12 €

III.10 71,51 881,47 63 034,03 3151,70 262,64 180,70 € 101,09 € 281,79 €

III.11 44,07 881,47 38 846,45 1942,32 161,86 111,36 € 70,81 € 182,17 €

III.12 24,41 881,47 21 516,72 1075,84 89,65 61,68 € 49,11 € 110,79 €

III.13 33,63 881,47 29 643,89 1482,19 123,52 84,98 € 59,29 € 144,27 €

III.14 36,84 881,47 32 473,41 1623,67 135,31 93,09 € 62,84 € 155,93 €

III.15 36,92 881,47 32 543,93 1627,20 135,60 93,29 € 62,92 € 156,21 €

III.16 33,83 881,47 29 820,18 1491,01 124,25 85,48 € 59,51 € 144,99 €

III.17 33,51 881,47 29 538,11 1476,91 123,08 84,68 € 59,16 € 143,84 €

IV.18 23,41 881,47 20 635,25 1031,76 85,98 59,15 € 48,02 € 107,17 €

IV.19 37,39 881,47 32 958,22 1647,91 137,33 94,48 € 63,44 € 157,92 €

IV.20 71,40 881,47 62 937,07 3146,85 262,24 180,42 € 100,97 € 281,39 €

IV.21 43,64 881,47 38 467,42 1923,37 160,28 110,27 € 70,34 € 180,61 €

IV.22 24,81 881,47 21 869,31 1093,47 91,12 62,69 € 49,55 € 112,24 €

IV.23 33,58 881,47 29 599,81 1479,99 123,33 84,85 € 59,23 € 144,08 €

IV.24 37,02 881,47 32 632,08 1631,60 135,97 93,55 € 63,04 € 156,59 €

IV.25 37,11 881,47 32 711,41 1635,57 136,30 93,77 € 63,13 € 156,90 €

IV.26 33,63 881,47 29 643,89 1482,19 123,52 84,98 € 59,29 € 144,27 €

IV.27 33,99 881,47 29 961,22 1498,06 124,84 85,89 € 59,69 € 145,58 €

V.28 23,22 881,47 20 467,77 1023,39 85,28 58,67 € 47,80 € 106,47 €

V.29 37,68 881,47 33 213,85 1660,69 138,39 95,21 € 63,75 € 158,96 €

V.30 71,92 881,47 63 395,43 3169,77 264,15 181,73 € 101,56 € 283,29 €

V.31 43,47 881,47 38 317,57 1915,88 159,66 109,84 € 70,14 € 179,98 €

V.32 24,85 881,47 21 904,57 1095,23 91,27 62,79 € 49,60 € 112,39 €

V.33 33,97 881,47 29 943,59 1497,18 124,76 85,84 € 59,67 € 145,51 €

V.34 36,88 881,47 32 508,67 1625,43 135,45 93,19 € 62,88 € 156,07 €

V.35 37,25 881,47 32 834,82 1641,74 136,81 94,13 € 63,29 € 157,42 €

V.36 33,31 881,47 29 361,82 1468,09 122,34 84,17 € 58,94 € 143,11 €

V.37 34,06 881,47 30 022,92 1501,15 125,10 86,07 € 59,76 € 145,83 €

VI.38 23,05 881,47 20 317,92 1015,90 84,66 58,24 € 47,61 € 105,85 €

VI.39 37,25 881,47 32 834,82 1641,74 136,81 94,13 € 63,29 € 157,42 €

VI.40 71,75 881,47 63 245,58 3162,28 263,52 181,30 € 101,36 € 282,66 €

VI.41 44,20 881,47 38 961,04 1948,05 162,34 111,69 € 70,96 € 182,65 €

VI.42 24,84 881,47 21 895,75 1094,79 91,23 62,77 € 49,58 € 112,35 €

VI.43 33,19 881,47 29 256,04 1462,80 121,90 83,87 € 58,81 € 142,68 €

VI.44 36,98 881,47 32 596,82 1629,84 135,82 93,44 € 62,98 € 156,42 €

VI.45 37,42 881,47 32 984,67 1649,23 137,44 94,56 € 63,47 € 158,03 €

VI.46 33,44 881,47 29 476,41 1473,82 122,82 84,50 € 59,09 € 143,59 €

VI.47 34,04 881,47 30 005,29 1500,26 125,02 86,02 € 59,73 € 145,75 €

Spolu 1 749,11 1 541 790,70 77089,54 6424,13 4 419,80 € 2 972,53 € 7 392,33 €

Spolu ročne 77 089,54 € 53 037,60 € 35 670,36 € 88 707,96 €

1. alternatíva - vychádza sa z obstarávacej ceny stavby o celkovom náklade   1 541 790,70 €. 

Ročné nájomné je vypočítané vo výške 5% z obstarávacej ceny stavby 47 b.j.  (maximálna hranica výšky nájomného) .

2. alternatíva - pri výpočte sa vychádza zo zabezpečenia nevyhnutných nákladov na finančné krytie prevádzky bytov
Ročné nájomné je vypočítané vo výške 3,44% z obstarávacej ceny stavby 47 b.j.

maximálna hranica v zmysle     § 2 
Opatrenia MF SR č. 01/R/2008 o 

regulácii cien nájmu bytov v 
platnom znení. 

 I. Alternatíva                             
(5 % z obstaravacej ceny)    

Informatívne údaje o nákladoch spojených 
so službami súvisiacimi s užívaním bytu a 

celkových mesa čných nákladoch na 
byvanie


