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Návrh na uznesenie 

mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 26. júna 2014 

______________________________________________________________________ 

      K bodu:    Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku 

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 10.; k časti III. a k časti IV.:  

Komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu MsZ prerokovala dňa 11.06.2014 

návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými 

právami mesta tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia, návrh berie na vedomie 

a navrhuje ho MsZ schváliť, okrem bodu 1., kde navrhuje uzatvorenie dlhodobého nájmu na 

predmetné pozemky. Mestská rada prerokovala dňa 16.06.2014 návrh na predaj prebytočného 

majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta tak, ako je 

uvedené v časti II. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváliť, vrátane návrhu v časti III. a 

v časti IV.  

V prípade predaja ide o prebytočný majetok mesta v súlade so Zásadami hospodárenia 

s majetkom mesta Liptovský Mikuláš.  

 

b)    k časti II. bodu 2.: 

- ide o zámenu nehnuteľností, za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych 

vzťahov k pozemkom pod stavbou vrátane priľahlej plochy k stavbe, v k. ú. Liptovský 

Mikuláš, a to pozemku parc. č. KN-C 802/5 pod existujúcou stavbou: „autobusová zastávka“ 

vo vlastníctve mesta vrátane manipulačného priestoru pre prípadnú údržbu, opravu, prístup 

a pozemku parc. č. KN-C 804/2, na ktorom je v časti vybudovaný chodník pre peších a stĺp 

verejného osvetlenia vo vlastníctve mesta vrátane manipulačného priestoru pre prípadnú 

údržbu, opravu, prístup, čo je dôvodom hodným osobitného zreteľa; pričom ide o využívanie 

týchto plôch vo verejnom záujme v súlade s platným územným plánom mesta.    

 

c)    k časti II. bodu 3.: 

- ide o prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Liptovský Mikuláš v zmysle  

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad 

osobitného zreteľa, pričom dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že: 

- pozemky, ktoré sú predmetom odpredaja, budú slúžiť na výstavbu modernizácie 

železničnej trate pre dosiahnutie európskych parametrov podľa medzinárodných dohôd, 

ako verejnoprospešnej stavby, v rámci realizácie stavby: „Modernizácia železničnej trate 

Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo)“, 

- Vládou Slovenskej republiky bol schválený dlhodobý program rozvoja železničných 

ciest, kde bola definovaná aj priorita modernizácie technickej infraštruktúry železničného 

koridoru, ktorého súčasťou je vyššie citovaná stavba,  

-  ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom zo strany štátu, 

na ktorých bude umiestnená a vybudovaná stavba vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a v súlade s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš,  

-  ide o všestranný rozvoj územia a potreby obyvateľov,  

-  na danú stavbu bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš právoplatné územné rozhodnutie 

o umiestnení stavby pod č. ÚRaSP 2008/05770-TA 1 zo dňa 31.12.2008. 
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d)    k časti II. bodu 5.: 

- ide o prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Okoličné v zmysle § 9a ods. 8 

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

zreteľa, pričom dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že: 

 - pozemok parc. č. KN-C 8/112, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza priamo 

v záhrade oploteného rozostavaného rodinného domu (stojacom na parcele č. KN-C 16/2 vo 

vlastníctve žiadateľov), ku ktorému je prístup len cez pozemky vo vlastníctve žiadateľov, 

 - pozemok parc. č. KN-C 8/88, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza medzi 

pozemkami vo vlastníctve žiadateľov a slúži na prístup k rozostavanému rodinnému domu 

(stojacom na parcele č. KN-C 16/2 vo vlastníctve žiadateľov), 

-  uvedeným prevodom dôjde k sceleniu pozemkov v prospech žiadateľov,  

-  predmetné pozemky majú pre svoju malú výmeru obmedzené samostatné využitie, a tým 

sú pre mesto nevyužiteľné a nepotrebné, účelné len pre konkrétneho záujemcu. 

 

e)    k časti IV.:  

- mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 3. apríla 2014 uznesením č. 38/2014 schválilo 

pod bodom 2. zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného majetku 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. Liptovský Mikuláš, a to časti pozemku parc. č. KN-C 

3317/106 ostatné plochy o výmere cca 64 m
2
 a pozemku parc. č. KN-C 3317/107 ostatné 

plochy o výmere 287 m
2
 podľa geometrického plánu č. 45347191-5/2013 /pozemky spolu 

o výmere cca 351 m
2
 nachádzajúce sa v lokalite Za Havlovci/ Vladimírovi Bellovi, trvale 

bytom Borbisova 50, Liptovský Mikuláš, za nasledovnú kúpnu cenu: pre pozemok parc. č. 

KN-C 3317/106 sa stanovuje kúpna cena 29,58 eur/m
2
 a pre pozemok parc. č. KN-C 3317/107 

sa stanovuje kúpna cena 19,72 eur/m
2
. Účelom prevodu bolo vybudovanie dopravného 

napojenia do 1. a 2. nadzemného podlažia garáží ako prístupu k budúcemu objektu: 

„Hromadné garáže“, ktoré budú postavené na pozemku parc. č. KN-C 3317/71 vo vlastníctve 

Vladimíra Bellu a prikúpenie pozemkov na výstavbu cca 1 garáže a parkovacích miest v 1. NP 

v rámci stavby: „Hromadné garáže“.  

- dňa 02.06.2014 bola mestu Liptovský Mikuláš doručená žiadosť o zmenu návrhu časti 

uznesenia č. 38/2014, a to v časti uplatnenia sankcie mestom v prípade, že budúci kupujúci 

v lehote do 1 roka odo dňa podpisu budúcej kúpnej zmluvy nezíska právoplatné stavebné 

povolenie. Dôvodom tejto zmeny sú okolnosti, ktoré budúci kupujúci nebude môcť ovplyvniť 

pri získavaní právoplatného stavebného povolenia, ako je napr. možná petícia občanov. 

 

 

I I .  schvaľuje                                                                     
        

1. zámer predaja prebytočnej nehnuteľnosti vo vlastníctve 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. Okoličné, a to: 

– pozemku parc. č. KN-C 735/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 77 m
2
 podľa 

geometrického plánu č. 44026595-61/2013, nachádzajúceho sa na ul. Gazdovskej, 

 formou zámeny za nehnuteľnosť, a to:  

– pozemok parc. č. KN-C 735/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m
2
 vo vlastníctve 

Ing. Miroslava Hartmanna, bytom Björnsonova 1360/21, 031 01 Liptovský Mikuláš, 

nachádzajúci sa na Ul. Gazdovskej.  
 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že uvedenou zámenou dôjde zo strany mesta k 

majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 735/3, na 

ktorom je umiestnená a vybudovaná stavba miestnej komunikácia na ul. Gazdovskej vo 

vlastníctve mesta; pričom ide o využívanie tejto plochy vo verejnom záujme v súlade 

s platným územným plánom mesta.  Ing. Hartmann získa uvedenou zámenou pozemok parc. č. 

KN-C 735/4 nachádzajúci sa pri pozemkoch  parc. č. KN-C 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 

24/3, 25/1, 25/2, 26, 32, 33, 735/2  a stavbe rodinného domu súp. č. 120 stojacom na parcele č. 

KN-C 24/1 v jeho výlučnom vlastníctve (LV č. 1843), ktorý využije zlúčením a scelením so 



 4 

svojim vlastníctvom, čím si zlepší prístup nehnuteľnostiam a dôjde k zarovnaniu pozemkov. 

Pozemok má pre svoj tvar a malú výmeru obmedzené samostatné využitie, a tak je pre mesto 

nevyužiteľný a účelný je len pre konkrétneho záujemcu. Ide o neupravenú a nespevnenú 

plochu susediacu s cestou a mesto nemá finančné prostriedky na úpravu tohto pozemku. 
 

Schválenie zámeru nenahrádza schválenie zámeny /prevodu/ nehnuteľného majetku 

v mestskom zastupiteľstve, je len podkladom jeho realizácie; taktiež cena zamieňaných 

nehnuteľností bude schvaľovaná mestským zastupiteľstvom pri zámene nehnuteľností.  
(pozn.: Komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu MsZ dňa 11.6.2014 prerokovala a berie 

na vedomie uvedený zámer zámeny pozemkov a navrhuje uzatvorenie dlhodobého nájmu na predmetné 

pozemky). 

  

2. zámenu nehnuteľností spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa a zriadenie vecných bremien 

spočívajúcich v práve prechodu peši a autom v prospech mesta a v práve prechodu peši   

v prospech mesta, v k. ú. Liptovský Mikuláš – pozemok parc. č. KN-C 6550/58 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 87 m
2
, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 4401, 

nachádzajúci sa na Ul. 1. Mája vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš,  za pozemky parc. č. 

KN-C 802/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
  a parc. č. KN-C 804/2 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 29 m
2
 /pozemky spolu o výmere 51 m²/, zapísané v katastri 

nehnuteľností na LV č. 6748, nachádzajúce sa na Ul. 1. Mája vo vlastníctve spoločnosti BK 

staving, s.r.o., so sídlom Kuzmányho 3999, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 419 745.   

Uvedenou zámenou dôjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníckych 

vzťahov k pozemkom pod existujúcimi stavbami vo vlastníctve mesta. Mesto Liptovský 

Mikuláš touto zámenou nadobudne pozemok parc. č. KN-C 802/5 pod stavbou: „autobusová 

zastávka“ vrátane manipulačného priestoru pre prípadnú údržbu, opravu, prístup a pozemok 

parc. č. KN-C 804/2, na ktorom je v časti vybudovaný chodník pre peších a stĺp verejného 

osvetlenia vrátane manipulačného priestoru pre prípadnú údržbu, opravu, prístup. Spoločnosť 

BK staving, s.r.o. získa uvedenou zámenou pozemok parc. č. KN-C 6550/58, za účelom 

scelenia susedných pozemkov parc. č. KN-C 800/1, 800/2, 802/1, 802/4, 802/6, 802/7, 904/17, 

6550/43, 6550/51, 6551/4, 6552/6, 6552/7, 6552/11, 6552/12 vo vlastníctve spoločnosti (LV č. 

6748), za účelom rozvoja daného územia a na vybudovanie parkovacích miest k plánovanej 

výstavbe polyfunkčného objektu.  

Súčasťou zámennej zmluvy bude aj zriadenie časovo neobmedzeného a bezodplatného 

vecného bremena práva prechodu peši a autom cez pozemok parc. č. KN-C 6550/58 v celom 

rozsahu, v prospech mesta Liptovský Mikuláš. Ďalej bude súčasťou zámennej zmluvy aj 

zriadenie časovo neobmedzeného a bezodplatného vecného bremena práva prechodu peši cez 

pozemok parc. č. KN-C 802/6 vo vlastníctve spoločnosti BK staving, s.r.o., v celom rozsahu, 

v prospech mesta Liptovský Mikuláš. Zámenná zmluva a zmluva o zriadení vecných bremien 

bude uzatvorená s podmienkou, že spoločnosť BK staving, s.r.o. sa zaviaže na svojom 

pozemku parc. č. KN-C 802/6 (LV č. 6748) vybudovať na vlastné náklady chodník pre peších 

ako náhrada existujúceho chodníka na parc. č. KN-C 802/4 vo vlastníctve spoločnosti (LV č. 

6748), čím bude zachovaný peší ťah pre verejnosť pomedzi autobusové zastávky, a to do 6 

mesiacov odo dňa zrušenia existujúceho chodníka. V prípade nedodržania tejto podmienky 

bude v zmluve voči spoločnosti BK staving, s.r.o. dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 1000 

eur.    
 

V zámennej zmluve a zmluve o zriadení vecných bremien bude uvedené, že cez pozemky 

parc. č. KN-C 6550/58 a 802/5 sú trasované inžinierske siete verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie a na pozemku parc. č. KN-C 804/2 je umiestnený stĺp verejného osvetlenia vo 

vlastníctve mesta a trasované podzemné vedenie verejného osvetlenia.   
 

V zámennej zmluve a zmluve o zriadení vecných bremien sa spoločnosť BK staving, s.r.o. 

zaviaže zachovať drevinu nachádzajúcu sa na východnej hranici pozemku parc. č. KN-C 

6550/58.  
 

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, a to pozemku parc. č. KN-C 6550/58 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m
2
 podľa znaleckého posudku č. 6/2014 zo dňa 

02.06.2014 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. arch. Tatianou Bachtíkovou je stanovená na 

3.717,51 eur, čo je 42,73 eur/m
2
. Všeobecná hodnota nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti 
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BK staving, s.r.o. Liptovský Mikuláš je podľa znaleckého posudku č. 6/2014 zo dňa 

02.06.2014 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. arch. Tatianou Bachtíkovou stanovená 

nasledovne: pre pozemok parc. č. KN-C 802/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
 je 

stanovená na 940,06 eur, čo je 42,73 eur/m
2
 a pre pozemok parc. č. KN-C 804/2 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 29 m
2
 je stanovená na 1.734,78 eur, čo je 59,82 eur/m

2, čo 

predstavuje spolu hodnotu 2.674,84 eur.   
 

Nakoľko všeobecná hodnota vzájomne zamieňaných nehnuteľností podľa znaleckého posudku 

nie je rovnaká, zmluvné strany sa pri podpise zmluvy dohodnú, že spoločnosť BK staving, 

s.r.o. doplatí mestu Liptovský Mikuláš rozdiel podľa vyhotoveného znaleckého posudku, čo 

predstavuje sumu 1. 042,67 eur. Cena zamieňaných nehnuteľností na základe dohody 

zmluvných strán je cena určená znaleckým posudkom. Zostatková hodnota prevádzaného 

majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.05.2014 predstavuje 1 443,94 eur, čo je 16,597 

eur/m
2
. 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 prevod 

podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. 
 

 

3.  predaj prebytočného nehnuteľného majetku spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. Liptovský Mikuláš: 
 

3.1  pozemku parc. č. KN-C 7283/3 trvalé trávne porasty o výmere 1 193 m
2
 podľa 

geometrického plánu č. 204-76/2012 ako „diel 329“, v prospech Železnice Slovenskej 

republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“, so sídlom Klemensova 8, 813 61 

Bratislava, IČO: 31 364 501, za kúpnu cenu 18 622,73 eur (t. j. 15,61 eur/m
2
). Všeobecná 

hodnota pozemku parc. č. KN-C 7283/3 podľa znaleckého posudku č. 64/2013 zo dňa 

12.10.2013  vyhotoveného   súdnym  znalcom  Ing.  Petrom  Krivošom   je   stanovená  na    

18 622,73 eur, čo je 15,61 eur/m
2
. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného 

v účtovníctve k 31.05.2014 predstavuje 89,48 eur. 
 

3.2    pozemkov parc. č. KN-C 7311/83 zastavané plochy a nádvoria o výmere 187 m
2
 a parc. 

č. KN-C 7311/149 zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m
2
 podľa geometrického plánu č. 

204-75/2012 ako „diel 216“ a „diel „106“, v prospech Železnice Slovenskej republiky, 

Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 

31 364 501, za kúpnu cenu 5 146,33 eur (t. j. 19,87 eur/m
2
). Všeobecná hodnota pozemkov 

parc. č. KN-C 7311/83 a parc. č. KN-C 7311/149  podľa znaleckého posudku č. 61/2013 zo 

dňa 24.9.2013  vyhotoveného   súdnym  znalcom  Ing.  Petrom  Krivošom   je   stanovená  na  

5 146,33 eur, čo je 19,87 eur/m
2
. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného 

v účtovníctve k 31.05.2014 predstavuje 12,95 eur. 
 

Kúpna cena celkom: 23 769,06 eur.  

Výmera spolu: 1 452 m
2
. 

 

Účelom prevodu je modernizácia technickej infraštruktúry železničnej trate pre dosiahnutie 

európskych parametrov podľa medzinárodných dohôd,  ako verejnoprospešnej stavby, v rámci 

realizácie stavby: „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský 

Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo)“. Ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov 

k pozemkom parcelné č. KN-C 7283/3, KN-C 7311/83, KN-C 7311/149, smerujúce k vydaniu 

stavebného povolenia, pričom  na predmetných pozemkoch bude umiestnená a vybudovaná 

stavba: „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate L. Mikuláš – Poprad-Tatry 

(mimo)“ vo verejnom záujme v súlade s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš, 

na ktorú bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš právoplatné územné rozhodnutie 

o umiestnení stavby pod č. ÚRaSP 2008/05770- TA 1 zo dňa 31.12.2008. 
  

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. 

 

 

4. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena práva uloženia verejnej 

telekomunikačnej siete v k. ú. Ploštín (optický kábel) – medzi budúcim povinným z vecného 

bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 1944/1 (KN-E 
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1944/1), parc. č. KN-C 6624/1 (KN-E 1944/1) a budúcim oprávneným z vecného bremena, 

spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 

35 763 469, ako vlastníkom optického kábla, ktorej predmetom bude zriadenie vecného 

bremena práva uloženia optického kábla cez pozemok parc. č. KN-C 1944/1 (KN-E 1944/1) 

a práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete v prospech vlastníka optického kábla ako 

budúcej strany oprávnenej z vecného bremena. Riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa 

uzatvorí po realizácii optickej siete vybudovanej v rámci stavby: „PDOK – Liptovský Mikuláš 

- Iľanovo“, v rozsahu vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne, a to najneskôr do 

90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. 

Strana oprávnená z vecného bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena pri podpise 

riadnej zmluvy o vecnom bremene za zriadenie a časovo neobmedzené využívanie práva 

uloženia optickej siete cez pozemok vo vlastníctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú 

znaleckým posudkom v čase uzatvorenia riadnej zmluvy o zriadení vecného  bremena. 

Nakoľko na predmetnom pozemku je navrhnutá aj trasa naprojektovaného odvodňovacieho 

kanála (ide o protipovodňové opatrenia), v zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena sa budúca strana oprávnená z vecného bremena zaviaže, že:   

1.  optickú sieť vybuduje okrajom pozemku parc. č. KN-C 1944/1, pričom na mieste 

pripojenia na existujúcu trasu chráničky HDPE, mimo trasu odvodňovacieho systému, 

vybuduje spojku s rezervou optického kábla tak, aby pri budovaní odvodňovacieho systému 

bolo možné podľa potreby s chráničkami a optickým káblom manipulovať v úsekoch, ako 

bude výkop pre odvodňovací systém vybudovaný. V prípade nutnosti pri stavebných prácach 

na protipovodňových opatreniach musí byť optický kábel vytiahnutý v celej dĺžke, s jeho 

dočasným prepojením. Následne po zabudovaní odvodňovacieho potrubia bude 

telekomunikačná sieť znova uložená.  

2.   pred začatím výstavby odvodňovacieho kanála, po výzve mesta Liptovský Mikuláš, bez 

zbytočného odkladu najneskôr do 1 týždňa na svoje náklady zabezpečí rozpojenie kábla a jeho 

demontáž z trasy kanála. 

3.  súhlasí so zničením chráničky telekomunikačného kábla počas výstavby kanála bez 

náhrady. 

4.   počas výstavby odvodňovacieho kanála bez zbytočného odkladu na svoje náklady vloží do 

okraja výkopu chráničku pre telekomunikačný kábel a následne vtiahne kábel.    

          Ide o uzatvorenie zmluvy podľa § 9 ods. 2 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení. 

 

5. predaj prebytočného nehnuteľného majetku 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. 

Okoličné – pozemku parc. č. KN-C 8/88 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m², 

zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 631 a pozemku parc. č. KN-C 8/112 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 72 m
2
 podľa geometrického plánu č. 44026595-66/2014 /pozemky 

spolu o výmere 87m²/, nachádzajúce sa v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva, na ul. 

Gazdovská, Petrovi Kováčovi a manželke Márii Kováčovej, obaja trvale bytom Vansovej 

1897/4, Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 2 290 eur (t.j. 26,29 eur/m
2
). Účelom prevodu je 

usporiadanie pozemku parc. č. KN-C 8/112, ktorý sa nachádza v záhrade oploteného 

rozostavaného rodinného domu, postaveného na parcele č.  KN-C 16/2 vo vlastníctve 

nadobúdateľov (LV č. 1849) a usporiadanie pozemku parc. č. KN-C 8/88, ktorý sa nachádza 

medzi pozemkami parc. č. KN-C 8/34 a parc. č. KN-C 8/37 vo vlastníctve nadobúdateľov (LV 

č. 1849) a slúži na prístup k rozostavanému rodinnému domu. Uvedeným prevodom  dôjde 

k sceleniu pozemkov parc. č. KN-C 8/10, 16/2, 8/34 a 8/37 vo vlastníctve nadobúdateľov (LV 

č. 1849). Všeobecná hodnota pozemkov podľa znaleckého posudku č. 134/2014 zo dňa 

3.6.2014 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na  2 287,23 

eur, zaokrúhlene 2 290 eur, čo je 26,29 eur/m². Zostatková hodnota prevádzaného majetku 

mesta vedeného v účtovníctve k 31.05.2014 predstavuje 1 010,76 eur, čo je 11,618 eur/m
2
. 

Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom d) 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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6. a)     podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob 

prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Demänová – stavby: „Požiarna zbrojnica“ súp. č. 253 

postavená na pozemku parc. č. KN-C 192/2 a pozemkov parc.č. KN-C 192/2 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 93 m
2
 a parc. č. KN-C 192/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 

m
2
 /pozemky spolu 203 m

2
/, nachádzajúcich sa na ul. Dlhej, ako prebytočného majetku - 

obchodnou verejnou súťažou. 
  

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.05.2014 

predstavuje spolu 2 021,48 €, z toho hodnota stavby predstavuje 0,00 eur a hodnota pozemkov 

predstavuje 2 021,48 eur, čo je 9,958 eur/m
2
. 

 

Všeobecná hodnota nehnuteľností podľa znaleckého posudku č. 92/2014 zo dňa 28.04.2014 

vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom predstavuje spolu 17 963,83 eur, 

zaokrúhlene 18 000 eur, z toho hodnota stavby predstavuje 7 712,33 eur a hodnota pozemkov 

predstavuje 10 251,50 eur, čo je 50,50 eur/m
2
. 

  

b)    podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti v k.ú. Demänová - stavby: 

„Požiarna zbrojnica“ súp. č. 253 postavená na pozemku parc. č. KN-C 192/2 a pozemkov parc. 

č. KN-C 192/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m
2
 a parc. č. KN-C 192/6 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 110 m
2
 /pozemky spolu 203 m

2
/, nasledovne: 

 

Osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaže 

I. 

Predmet obchodnej verejnej súťaže 
 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže 

a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to:  

a) stavby: „Požiarna zbrojnica“ súp. č. 253, postavená na pozemku parc.č. KN-C 192/2, 

b) pozemku parc.č. KN-C 192/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m
2
, 

c) pozemku parc.č. KN-C 192/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m
2
, nachádzajúce sa 

v k.ú. Demänová, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, pričom predmetné nehnuteľnosti 

stavba: „Požiarna zbrojnica“ súp. č. 253, parc.č. KN-C 192/2 a parc.č. KN-C 192/6, sú zapísané na LV 

č 355 v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym 

odborom. Stavba „Požiarna zbrojnica“ súp. č. 253 postavená na pozemku parc.č. KN-C 192/2 a 

pozemky parc.č. KN-C 192/2 a parc.č. KN-C 192/6 sa nachádzajú na ul. Dlhej v Demänovej, 

v prímestskej časti Liptovský Mikuláš. V priľahlej miestnej komunikácii sa nachádzajú všetky 

inžinierske siete. Prístup k budove je priamo z miestnej komunikácie, ktorá sa napája na štátnu cestu 

smer Liptovský Mikuláš – Demänovská dolina. 
  

2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže: 

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 predmetná stavba a pozemky nachádzajú 

v urbanistickom bloku „obytné  územie  s prevahou rodinných domov“. Maximálna výška zástavby 

v danom bloku sú 2 nadzemné podlažia a max. zastavanosť pozemkov v tomto bloku je 30%. 

Prevládajúce funkčné využitie predmetného urbanistického bloku je formujúce typický obraz 

prostredia charakteristický nízkopodlažnou zástavbou prevažne rodinných domov s vysokým 

podielom neverejnej zelene súkromných záhrad, s minimálnym podielom plochy zelene z plochy 

pozemku 20 %. 

Najmä: rodinné domy, rodinné domy s integrovanými zariadeniami občianskej vybavenosti, 

zariadenia občianskej vybavenosti slúžiace pre obsluhu priľahlého územia - zariadenia obchodu, 

služieb, školstva, zdravotníctva, verejného stravovania, kultúry, športu a rekreácie. 

Prípustným funkčným využitím vhodne dopĺňajúce prevládajúci charakter prostredia, zvyšujúce jeho 

polyfunkčnosť s cieľom uspokojiť potreby bývajúcich, s dôrazom na minimalizáciu negatívnych 

vplyvov na obytné prostredie.  

Najmä: bytové domy – hmotovo-priestorovým riešením vhodne začlenené do okolitej zástavby, 

zariadenia prechodného ubytovania, zariadenia  občianskej vybavenosti nerušiace svojou prevádzkou 

okolité obytné prostredie, zariadenia výrobných služieb /dielne, opravovne,.../ a drobnej výroby 

nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace 

pre obsluhu územia, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, plochy upravenej 

zelene. 
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Neprípustné funkčné využitie ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi 

na okolie neprimerane znižuje kvalitu okolitého obytného prostredia.  

Najmä: zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby, 

veľkosklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, nákupné centrá, zariadenia  občianskej 

vybavenosti celomestského a regionálneho významu, zariadenia pre šport a rekreáciu celomestského a 

regionálneho významu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, 

ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovín/, špecifické 

zariadenia dopravy lokálneho významu (heliport,...), zariadenia energetiky lokálneho významu bez 

negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná 

elektráreň,.../, zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva /cintoríny, 

urnové háje, krematóriá/. 

Potrebný počet parkovacích stání v zmysle platnej STN je nutné zabezpečiť na vlastnom pozemku.  

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 18 000 €, 

(slovom: osemnásťtisíc eur ), z toho je cena stavby 7 748 eur a cena pozemkov je 10 252 eur (t.j. 

50,50 eur/m
2
).  

  

Kúpnu cenu zníženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok obchodných 

verejných súťaží uhradí víťaz súťaže najneskôr do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
 

4. Výška finančnej zábezpeky v zmysle čl. I. bod 3. Všeobecných podmienok obchodných verejných 

súťaží predstavuje sumu 10 % z minimálnej kúpnej ceny, t.j. 1 800 eur (slovom:  tisícosemsto eur), 

ktorá musí byť zložená na bankový účet č. SK61 5600 0000 0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X 

vedený v Prima banke Slovensko, a.s. najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na 

podávanie návrhov. Žiadny z navrhovateľov nemá nárok na výplatu úrokov z peňažných prostriedkov 

zložených na účet mesta tvoriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky, resp. úhrady kúpnej ceny 

so započítaním finančnej zábezpeky. 
 

5. Účastnícky poplatok vo výške 30 € je možné uhradiť  do pokladne MsÚ alebo na bankový  účet 

vedený v Prima banke Slovensko, a.s., č.ú. SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X. 
 

6. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené Uzneseniami Mestského 

zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012, č. 137/2012 zo dňa 13.12.2012, 

59/2013 zo dňa 27.06.2013 a č. .................... zo dňa .......................  
 

 

II. 

Časový plán súťaže 

1. Vyhlásenie súťaže:  30.06.2014 
  

2. Obhliadku predmetu súťaže je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch v čase od 08.00 

do 15.00 hod. na tel.č. 044/5565246, resp. e-mailom: e.poprocova@mikulas.sk. Navrhovateľ má 

možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa nachádzajú na Mestskom 

úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách, kontaktná osoba: Mgr. Eva Popročová, č.dv. 

204, tel.č.: 044/5565246, e-mail: e.poprocova@mikulas.sk  
 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 21.07.2014 do 14.00 hod. 
 

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 22.07.2014 o 13.00 hod.  
 

5. Víťaz súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 90 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže 

komisiou. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie zmluvy víťaz súťaže 

neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. 

 

III. 

Kritérium hodnotenia návrhov 

1. Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za 

nehnuteľnosti predložená navrhovateľom.   
 

2. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržaní všetkých 

podmienok súťaže. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.  

 

IV. 

Osobitné ustanovenia 
 

Víťaz súťaže berie na vedomie, že na časti pozemku parc.č. KN-C 192/6 je uzatvorená nájomná 

zmluva, ktorá bude ku dňu podpisu kúpnej zmluvy  zrušená. 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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7.       a)   podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob 

prevodu vlastníctva nehnuteľnosti v k. ú. Okoličné ako prebytočného majetku mesta - bytu č. 

2, v bytovom dome súp. č. 626, vchod č. 4, prízemie – obchodnou verejnou súťažou.  

           b) podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Okoličné – bytu č. 2, 

v bytovom dome súp. č. 626, vchod č. 4, prízemie.  

 
Osobitne schvaľované podmienky 

schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesením č.    /2014 zo dňa .....2014. 

 

I. 

Predmet obchodnej verejnej súťaže  por. č. 1 

 

byt č. 2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu s. č. 626, vchod č. 4 na  Senickej ulici 

v Liptovskom Mikuláši 

 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže 

a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to : 

nehnuteľnosť: byt, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na 

pozemku parc. č. KN C 776/28  v podiele 8970/357320, zastavané plochy a nádvoria nachádzajúce sa 

na území mesta Liptovský Mikuláš, zapísané  na LV č. 1046  kat. územie Okoličné, obec Liptovský 

Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš. Byt č. 2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu s. č. 626, vchod 

č. 4, na Senickej ulici, o podlahovej ploche 89,70 m
2 

, popis nehnuteľnosti – štvorizbový byt 

s kompletným príslušenstvom. Príslušenstvo bytu tvorí chodba, kúpeľňa, dve WC, kuchyňa. K bytu 

prináleží pivnica nachádzajúca sa v suteréne. Z dvoch obytných izieb je východ na lóggiu. Vykurovanie 

a TÚV je zo spoločného zdroja. V dome sú výťahy. Bytový dom sa nachádza v prímestskej časti mesta 

na sídlisku Podbreziny. 

2.  Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže :  na bývanie 

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 37 500 €, 

slovom tridsaťsedemtisícpäťsto eur.  

4. Výška finančnej zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží 

predstavuje sumu 200 €  ( slovom dvesto eur ). Zábezpeka musí byť zložená na bankový účet vedený 

v Prima banke Slovensko, a.s., č. účtu 1600448065/5600, IBAN SK61 5600 0000 0016 0044 8065 BIC: 

KOMASK2X  najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov.  

5. Účastnícky poplatok v sume 30 € sa uhrádza do pokladne MsÚ alebo na číslo účtu 

1600443002/5600, IBAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002  BIC: KOMASK2X vedený v Prima banke 

Slovensko, a.s. Účastnícky poplatok sa nevracia. 
 

6. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené uzneseniami mestského 

zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012, č. 137/2012 zo dňa 13.12.2012, 

59/2013 zo dňa 27.06.2013 a ..../2014 zo dňa  

 
II. 

Časový plán súťaže 

 

1. Vyhlásenie súťaže: 27.06.2014.  

Obhliadku nehnuteľnosti je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch od 7.00 hod. do  15.00 hod. 

na tel. č. 0905 346 564 resp. e-mail: vladimir.lisy@mikulas.sk, 

Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa nachádzajú na 

mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách č. dverí 207, II. poschodie u Mgr. Anny 

Iľanovskej, tel. č. 044/5565245, e-mail: a.ilanovska@mikulas.sk.  

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 08.08.2014 o 14.00 hod.   

3. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 12.08.2014 o 13.00 hod. 

4. Uzavretie kúpnej zmluvy do 90 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou. V prípade, že do 10 

kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle 

podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. 

 

III. 

Kritérium hodnotenia návrhov 

1. Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. 
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2. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou pri dodržaní všetkých 

podmienok súťaže. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

8.        a)     podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob 

prevodu vlastníctva nehnuteľnosti v k. ú. Okoličné ako prebytočného majetku mesta – bytu č. 

33, v bytovom dome súp. č. 511, vchod č. 4, prízemie – obchodnou verejnou súťažou.  

    b)   podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Okoličné – bytu č. 33, 

v bytovom dome súp. č. 511, vchod č. 4, prízemie,  

 
Osobitne schvaľované podmienky 

schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesením č.    /2014 zo dňa      ......2014. 

 

I. 

Predmet obchodnej verejnej súťaže  por. č. 2 

 

byt č. 33 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu s. č. 511, vchod č. 4 na  Gaštanovej ulici 

v Liptovskom Mikuláši 

 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže 

a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to : 

nehnuteľnosť:  byt, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na 

pozemku parc. č. KN C 773/29, zastavané plochy a nádvoria, v podiele 7350/462640,  nachádzajúce sa 

na území mesta Liptovský Mikuláš, zapísané  na LV č. 1014  kat. územie Okoličné, obec Liptovský 

Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš. Byt č. 33 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu s. č. 511, vchod 

č. 4, na Gaštanovej ulici, o podlahovej ploche 73,50 m
2 

, popis nehnuteľností – trojizbový byt 

s kompletným príslušenstvom. Príslušenstvo bytu tvorí chodba, kúpeľňa,  WC, kuchyňa. K bytu prináleží 

pivnica nachádzajúca sa v suteréne. Byt má riešenú loggiu. Dom je napojený diaľkovým vedením na 

centrálnu kotolňu, z ktorej je zásobovaný teplom a teplou úžitkovou vodou. V dome sú výťahy. Bytový 

dom sa nachádza v prímestskej časti mesta na sídlisku Podbreziny. 

2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže :  na bývanie 

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 32 900 €, 

slovom tridsaťdvatisícdeväťsto eur.  

Výška finančnej zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží 

predstavuje sumu  200 €  ( slovom dvesto eur ). Zábezpeka musí byť zložená na bankový účet vedený 

v Prima banke Slovensko, a.s., č. účtu 1600448065/5600, IBAN SK61 5600 0000 0016 0044 8065 BIC: 

KOMASK2X  najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov.  

4. Účastnícky poplatok v sume 30 € sa uhrádza do pokladne MsÚ alebo na číslo účtu 

1600443002/5600, IBAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002  BIC: KOMASK2X vedený v Prima banke 

Slovensko, a.s. Účastnícky poplatok sa nevracia. 

5. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené uzneseniami mestského 

zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 52/2012  zo dňa 14.05.2012, 137/2012 zo dňa 13.12.2012, 59/2013 

zo dňa 27.06.2013  a ..../2014 zo dňa ...........2014. 

 

II. 

Časový plán súťaže 

 

1. Vyhlásenie súťaže: 27.06.2014.  

Obhliadku nehnuteľnosti je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch od 7.00 hod. do  15.00 hod. 

na tel. č. 0905 346 564 resp. e-mail: vladimir.lisy@mikulas.sk, 

Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa nachádzajú na 

mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách č. dverí 207, II. poschodie u Mgr. Anny 

Iľanovskej, tel. č. 044/5565245, e-mail: a.ilanovska@mikulas.sk.  

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 08.08.2014 o 14.00 hod.   

3. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 12.08.2014 o  13.15 hod. 

4. Uzavretie kúpnej zmluvy do 90 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou. V prípade, že do 10 

kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle 

podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. 
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III. 

Kritérium hodnotenia návrhov 

1. Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. 

2. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou. V prípade rovnakej 

ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.  

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

9.     a)     podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob 

prevodu vlastníctva nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš ako prebytočného majetku mesta – 

bytu č. 71, v bytovom dome súp. č. 1883, vchod č. 32, 7. poschodie – obchodnou verejnou 

súťažou 

           b)  podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

podmienky  obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš – 

bytu č. 71, v bytovom dome súp. č. 1883, vchod č. 32, 7. poschodie,  

 
Osobitne schvaľované podmienky 

schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesením č.    /2014 zo dňa       2014. 

 

I. 

Predmet obchodnej verejnej súťaže por. č. 3 

 

byt č. 71, nachádzajúci sa na 7. poschodí bytového domu s. č. 1883, vchod č. 32 na  Vrbickej ulici 

v Liptovskom Mikuláši 

 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže 

a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to : 

nehnuteľnosť:  byt, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu a na spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku parc. č. KN C 3317/56 zastavané plochy a nádvoria v podiele 5080/446070,  

nachádzajúce sa na území mesta Liptovský Mikuláš, zapísané  na LV č. 5195 a 4401 kat. územie 

Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš.  Byt č. 71 nachádzajúci sa na 7. 

poschodí bytového domu s. č. 1883, vchod č. 32, na Vrbickej ulici o podlahovej ploche 50,80 m
2.
, popis 

nehnuteľnosti – dvojizbový byt s kompletným príslušenstvom. Za vstupnými dverami sa nachádza 

predsieň, z ktorej je vstup do jednej obytnej izby, kuchyne, kúpeľne a WC. Z kuchyne je riešený vstup do 

spálne. K bytu prináleží pivnica nachádzajúca sa v suteréne. Bytový dom je napojený na verejný 

vodovod, verejnú kanalizáciu, káblovú televíziu, telefón, el. energiu. Vykurovanie je ústredné. Na 

bytovom dome boli vymenené všetky okná v spoločných priestoroch, vchodové dvere, stupačky 

v jadrách jednotlivých vchodov a  vykonané zateplenie domu. V dome sú výťahy. Bytový dom sa 

nachádza juhovýchodne od centra mesta na sídlisku Nábrežie Dr. Aurela Stodolu. 

2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže :  na bývanie 

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 26 300,- €, 

slovom dvadsaťšesťtisíctristo eur.  

4. Výška finančnej zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží 

predstavuje sumu  200 €  ( slovom dvesto eur ). Zábezpeka musí byť zložená na bankový účet vedený 

v Prima banke Slovensko, a.s., č. účtu 1600448065/5600, IBAN SK61 5600 0000 0016 0044 8065 BIC: 

KOMASK2X  najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov.  

5. Účastnícky poplatok v sume 30 € sa uhrádza do pokladne MsÚ alebo na číslo účtu 

1600443002/5600, IBAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002  BIC: KOMASK2X vedený v Prima banke 

Slovensko, a.s. Účastnícky poplatok sa nevracia. 

6.  Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené uzneseniami mestského 

zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 052/2012 zo dňa 14.05.2012, 137/2012 zo dňa 13.12.2012, 59/2013 

zo dňa 27.06.2013  a ..../2014 zo dňa              .2014. 

 

II. 

Časový plán súťaže 

 

1. Vyhlásenie súťaže: 27.06.2014.  

 Obhliadku nehnuteľnosti je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch od 7.00 hod. do  15.00 hod. 

na tel. č. 0905 346 564 resp. e-mail: vladimir.lisy@mikulas.sk, 
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 Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa nachádzajú na 

mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách č. dverí 207, II. poschodie u Mgr. Anny 

Iľanovskej, tel. č. 044/5565245, e-mail: a.ilanovska@mikulas.sk.  

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 08.08.2014 o 14.00 hod.   

3. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 12.08.2014 o  13.30 hod. 

4. Uzavretie kúpnej zmluvy do 90 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou. V prípade, že do 10 

kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle 

podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. 

 

III. 

Kritérium hodnotenia návrhov 

1. Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. 

 2. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou. V prípade rovnakej 

ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

10.     a)   podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob 

prevodu vlastníctva nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš ako prebytočného majetku mesta 

– bytu č. 1, v bytovom dome súp. č. 1370, vchod č. 1, prízemie – obchodnou verejnou 

súťažou.  

    b)  podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš – 

bytu č. 1, v bytovom dome súp. č. 1370, vchod č. 1, prízemie,  

 
Osobitne schvaľované podmienky 

schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesením č.    /2014 zo dňa      ......2014. 

 

I. 

Predmet obchodnej verejnej súťaže  por. č. 4 

 

byt č. 1 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu s. č. 1370, vchod č. 1 na  ulici Zg. Vrbického 

v Liptovskom Mikuláši 

 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže 

a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to : 

nehnuteľnosť:  byt, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na 

pozemku parc. č. KN C 2260/6  zastavané plochy a nádvoria v podiele 6723/27597, nachádzajúce sa 

na území mesta Liptovský Mikuláš, zapísané  na LV č. 4920  kat. územie Liptovský Mikuláš, obec 

Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš. Byt č. 1 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu s. č. 

1370, vchod č. 1, na ulici Zg. Vrbického, o podlahovej ploche 67,23 m
2 

, popis nehnuteľností – dvojizbový 

byt s kompletným príslušenstvom. Príslušenstvo bytu tvorí chodba, kúpeľňa,  WC, kuchyňa a špajza. K 

bytu prináležia dve pivnice nachádzajúce sa v suteréne domu. V dome nie je výťah, má dve nadzemné 

podlažia. Bytový dom sa nachádza v širšom centra mesta. 

2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže :  na bývanie 

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 31 300 €, 

slovom tridsaťjedentisíctristo eur.  

Výška finančnej zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží 

predstavuje sumu  200 €  ( slovom dvesto eur ). Zábezpeka musí byť zložená na bankový účet vedený 

v Prima banke Slovensko, a.s., č. účtu 1600448065/5600, IBAN SK61 5600 0000 0016 0044 8065 BIC: 

KOMASK2X  najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov.  

4. Účastnícky poplatok v sume 30 € sa uhrádza do pokladne MsÚ alebo na číslo účtu 

1600443002/5600, IBAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002  BIC: KOMASK2X vedený v Prima banke 

Slovensko, a.s. Účastnícky poplatok sa nevracia. 

5. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené uzneseniami mestského 

zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 52/2012  zo dňa 14.05.2012, 137/2012 zo dňa 13.12.2012, 59/2013 

zo dňa 27.06.2013  a ..../2014 zo dňa ...........2014. 

 

II. 

Časový plán súťaže 
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1. Vyhlásenie súťaže: 27.06.2014.  

Obhliadku nehnuteľnosti je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch od 7.00 hod. do  15.00 hod. 

na tel. č. 0905 346 564 resp. e-mail: vladimir.lisy@mikulas.sk, 

Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa nachádzajú na 

mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách č. dverí 207, II. poschodie u Mgr. Anny 

Iľanovskej, tel. č. 044/5565245, e-mail: a.ilanovska@mikulas.sk.  

2.   Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 08.08.2014 o 14.00 hod.   

3. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 12.08.2014 o  13.45 hod. 

4. Uzavretie kúpnej zmluvy do 90 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou. V prípade, že do 10 

kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle 

podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. 

 

III. 

Kritérium hodnotenia návrhov 

1.  Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. 

2. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou. V prípade rovnakej 

ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.  

 

 

III.   r u š í 

Body 2. a 3. schvaľovacej časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš zo dňa 

30. januára 2014  číslo 4/2014.  

 

IV.   m e n í 

Uznesenie mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 38/2014 zo dňa 03. apríla 2014 

v časti II. bod 2. takto: 

schválený text: „V prípade, že budúci kupujúci v lehote do 1 roka odo dňa podpisu budúcej 

kúpnej zmluvy nezíska právoplatné stavebné povolenie a v lehote do 1 roka  od 

nadobudnutia právoplatnosti  stavebného povolenia nezačne výstavbu objektu: „Hromadné 

garáže“, je budúci predávajúci oprávnený od budúcej kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.“ 

sa nahrádza textom, ktorý znie: „V prípade, že budúci kupujúci v lehote do 1 roka odo dňa 

podpisu budúcej kúpnej zmluvy nepožiada príslušný orgán o vydanie stavebného povolenia 

a v lehote do 1 roka  od nadobudnutia právoplatnosti  stavebného povolenia nezačne výstavbu 

objektu: „Hromadné garáže“, je budúci predávajúci oprávnený od budúcej kúpnej zmluvy 

jednostranne odstúpiť.“ 

 

V.   i n f o r m u j e 

Na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, schválenej mestským zastupiteľstvom 

Liptovský Mikuláš uznesením číslo 23/2014 zo dňa 6. Marca, pod bodom 5., predmetom 

ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej 

zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Námestí mieru 

v Liptovskom Mikuláši, stavby: „Veľký dom služieb“ súp. č. 1994 nachádzajúci sa na 

pozemku parc. č. KN-C 280, verejné sociálne zariadenie (bez súp. č.) nachádzajúce sa na 

pozemku parc. č. KN-C 286/14, prípojky, spevnená plocha a pozemky
 
(pozemky spolu 

o výmere 11 856 m
2
) nachádzajúce sa v kat. úz. Liptovský Mikuláš, evidované Okresným 

úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 4401, sa víťazom 

súťaže s poradím č. 1 stala spoločnosť AF Development, s.r.o., so sídlom Okružná 18, 058 01 

Poprad, IČO: 46 118 063, s ponukou kúpnej ceny 1 030 000 eur. Komisia hodnotila  

urbanisticko – architektonický návrh a jeho nadväznosť na okolitú zástavbu (dopravné 

riešenie, urbanisticko-architektonická väzba na okolie) 60% a  cenu 40%. Súťaže sa zúčastnili 

dvaja uchádzači. 
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Dôvodová správa 
 

K bodu  II. 1.:    

Ing. Miroslav Hartmann, bytom Björnsonova 1360/21, 031 01 Liptovský Mikuláš je výlučným 

vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Okoličné na ul. Gazdovskej, a to pozemku parc. č. 

KN-C 735/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m
2
, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV 

č. 1843. Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. 

Okoličné na ul. Gazdovskej, a to novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 735/4 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 77 m
2 

podľa geometrického plánu č. 44026595-61/2013, odčleneného 

z pozemku parc. č. KN-E 538/502 zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 2041. 

Dňa 17.03.2014 požiadal Ing. Miroslav Hartmann mesto Liptovský Mikuláš o zámenu pozemkov, 

a to pozemok parc. č. KN-C 735/4 vo vlastníctve mesta, podľa priloženého geometrického plánu č. 

44026595-61/2013 zameniť za pozemok parc. č. KN-C 735/3 vo vlastníctve žiadateľa,  za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku parc. č. KN-C 735/3 v prospech mesta, na ktorom je 

umiestnená a vybudovaná stavba miestnej komunikácia na ul. Gazdovskej vo vlastníctve mesta a za 

účelom zabezpečenia si prístupu cez pozemok parc. č. KN-C 735/4 k rodinnému domu súp. č. 120 

a priľahlým pozemkom vo vlastníctve Ing. Hartmanna. Ing Hartmann plánuje na parcele č. KN-C 

735/4, ktorá je neupravená a susedí s cestou, dobudovať vstup do rodinného domu.   

Uvedenou zámenou dôjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníckych vzťahov 

k pozemku parc. č. KN-C 735/3, na ktorom je umiestnená a vybudovaná stavba mestskej 

komunikácia na ul. Gazdovskej vo vlastníctve mesta. Ing. Hartmann získa uvedenou zámenou 

pozemok parc. č. KN-C 735/4 nachádzajúci sa pri pozemkoch  parc. č. KN-C 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 

24/1, 24/2, 24/3, 735/2  a stavbe rodinného domu súp. č. 120 stojacom na parcele č. KN-C 24/1 v 

jeho výlučnom vlastníctve (LV č. 1843), ktorý využije zlúčením a scelením so svojim vlastníctvom,  

čím si zlepší prístup nehnuteľnostiam a dôjde k zarovnaniu pozemkov.  

 

Oddelenie ŽP, dopravy a verejných priestranstiev svojím vyjadrením zo dňa 19.03.2014 odporučilo 

predmetnú zámenu pozemkov bez pripomienok. 
 

Pozemky, ktoré sú predmetom zámeny sú podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš 

stavebnými pozemkami urbanistického bloku „obytné územie s prevahou rodinných domov“. 

Komisia územného plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja mestského zastupiteľstva 

v Liptovskom Mikuláši posúdila predmetnú žiadosť dňa 23.04.2014 s tým, že odporučila predmetnú 

zámenu pozemkov. 
 

Na základe vyššie uvedeného predkladáme na schválenie zámer odpredať nehnuteľný majetok mesta 

formou zámeny podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

 

K bodu  II. 2.:    
 

Spoločnosť BK staving, s.r.o., so sídlom Kuzmányho 3999, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 

36 419 745 je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Liptovský Mikuláš na 

ul. 1. Mája, a to pozemku parc. č. KN-C 802/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
  

a pozemku parc. č. KN-C 804/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m² /pozemky spolu 

o výmere 51 m²/, zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 6748. 

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovský 

Mikuláš na ulici 1. Mája, a to pozemku parc. č. KN-C 6550/58 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 87 m², zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 4401. 

Spoločnosť BK staving, s.r.o. požiadala  mesto Liptovský Mikuláš dňa 18.07.2013 a dňa 23.10.2013 

o zámenu pozemkov v k. ú. Liptovský Mikuláš, nachádzajúcich sa na ul. 1. Mája, za účelom 

doriešenia umiestnenia autobusovej zastávky vo vlastníctve mesta, ktorá ako stavba zasahuje do 

pozemku vo vlastníctve spoločnosti BK staving, s.r.o.  a za účelom scelenia pozemkov v prospech 

spoločnosti BK staving, s.r.o., ktorá v danej lokalite vlastní pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 

6748. 
 

Útvar dopravy a verejných priestranstiev svojím vyjadrením zo dňa 21.11.2013 odporučil predmetnú 

zámenu až po zameraní aj druhého prístrešku, t.j. zastávky v danej lokalite, ďalej chodníka vedeného 
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pomedzi zastávky severne k parkovisku a chodníka vedeného poza východnej zastávky a zároveň 

odporučil vysporiadať aj plochy pod týmito objektami, pričom upozornil na potrebu zaoberať sa aj 

verejným osvetlením v tejto lokalite. Na základe týchto odporúčaní dalo právne oddelenie zamerať 

geodetickej kancelárii predmetné objekty. Podľa geodetického zamerania a predloženej novej štúdie 

od spoločnosti BK staving, s.r.o. (zámer výstavby polyfunkčného objektu) útvar dopravy a verejných 

priestranstiev svojím vyjadrením zo dňa 07.02.2014 odporučil predmetnú zámenu za nasledovných 

podmienok: a) zriadenie vecného bremena práva prechodu cez pozemok parc. č. KN-C 802/4 pre 

zachovanie verejného prístupu (cez existujúci chodník); b) zachovanie chodníka vedúceho poza 

východnej zastávky s napojením na spevnené pešie plochy navrhované v predloženej štúdii; c) 

ponechanie manipulačného priestoru 1 m okolo západnej zastávky. Na základe takto určených 

podmienok bol spracovaný geometrický plán č. 36735299-77/2014 pre účely prevodu (zámeny 

pozemkov). Takto predložený zámer zámeny pozemkov prerokovala komisia územného plánovania, 

výstavby a regionálneho rozvoja mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 12.02.2014 

s tým, že odporučila zámenu pozemkov podľa predloženej grafickej prílohy. Pozemky, ktoré sú 

predmetom zámeny sú podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš stavebnými 

pozemkami zmiešaného územia mestského centra.  
 

Útvar ŽP a poľnohospodárstva svojím vyjadrením zo dňa 31.03.2014, na základe zhodnotenia stavu 

na mieste, žiada o zachovanie dreviny, ktorá sa nachádza na východnej hranici novovytvorenej 

parcely č. KN-C 6550/58. 
 

Súčasťou zámennej zmluvy bude zriadenie časovo neobmedzeného a bezodplatného vecného 

bremena práva prechodu peši a autom cez pozemok parc. č. KN-C 6550/58 v celom rozsahu, 

v prospech mesta Liptovský Mikuláš, nakoľko predmetný pozemok je aj v súčasnosti využívaný 

verejnosťou ako prechod. Súčasťou zmluvy bude aj  zriadenie časovo neobmedzeného 

a bezodplatného vecného bremena práva prechodu peši cez pozemok parc. č. KN-C 802/6 v celom 

rozsahu, v prospech mesta Liptovský Mikuláš, čím bude zachovaný peší ťah pre verejnosť medzi 

obidvoma autobusovými zastávkami.  
 

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.  

 

 

K bodu  II. 3.: 
 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“, Klemensova 8, 813 61 

Bratislava, IČO: 31 364 501, v zastúpení spoločnosti REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 

831 04 Bratislava 3, IČO: 35 729 023, požiadali mesto Liptovský Mikuláš listom zo dňa 24.4.2014 

a listom zo dňa 14.5.2014 o uzatvorenie dohody vo veci odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta 

v k. ú. Liptovský Mikuláš, a to: 

- pozemku parc. č. KN-C 7283/3 trvalé trávne porasty o výmere 1 193 m
2
 podľa vyhotoveného 

geometrického plánu č. 204-76/2012 (pozemok parc.č. KN-C 7283/3 je vytvorený z pozemku 

parc. č. KN-E 4529, zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 7123 v prospech 

mesta v podiele 1/1) a 

- pozemkov parc. č. KN-C 7311/83 zastavané plochy a nádvoria o výmere 187 m
2
 a parc. č. 

KN-C 7311/149 zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m
2
 podľa vyhotoveného 

geometrického plánu č. 204-75/2012 (pozemky parc. č. KN-C 7311/83 a parc. č. KN-C 

7311/149  sú vytvorené z pozemku parc. č. KN-E 3941, zapísaného v katastri nehnuteľností na 

liste vlastníctva č. 7123 v prospech mesta v podiele 1/1). 

Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych práv k pozemkom v rámci výstavby: 

„Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate L. Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo)“, 

realizovanej investorom Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, ktorý zabezpečuje prípravu 

predmetnej investičnej akcie. V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov 

ide o  stavbu vo verejnom záujme. 

Na predmetnú stavbu bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš právoplatné územné rozhodnutie 

o umiestnení stavby ÚRaSP 2008/05770- TA 1 zo dňa 31.12.2008.  Splnomocnená spoločnosť 

zabezpečuje všetky úkony súvisiace s inžinierskou a projekčnou činnosťou smerujúcou k vydaniu 

stavebného povolenia, s čím súvisí aj vysporiadanie pozemkov v rámci tejto investičnej akcie. 
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Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ navrhujú uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy na predmetné nehnuteľnosti za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č. 64/2013 zo dňa 

12.10.2013 a znaleckým posudkom č. 61/2013 zo dňa 24.9.2013. 

Komisia územného plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja mestského zastupiteľstva 

v Liptovskom Mikuláši posúdila predmetné žiadosti dňa 03.06.2014 s tým, že odporučila pozemky 

parc. č. KN-C 7283/3, 7311/83, 7311/149 odpredať na uvedený účel.  

Na základe uvedených skutočností navrhujeme vykonať prevod vlastníctva nehnuteľného majetku 

mesta 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. 

 

 

K bodu  II. 4.:    
 

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, 

plánuje realizovať v k. ú. Ploštín uloženie telekomunikačnej siete (optický kábel) cez pozemky parc. 

č. KN-C 1944/1 a parc. č. KN-C 6624/1 (identické s parcelou č. KN-E 1944/1, zapísanou v katastri 

nehnuteľností na LV č. 749 v prospech mesta) vo vlastníctve mesta, a to v rámci stavby: „PDOK – 

Liptovský Mikuláš - Iľanovo“. Dôvodom prípravy a realizácie optického pripojenia je rekonštrukcia 

mostného telesa ponad rieku Váh, kde je metalický kábel upevnený na mostnom telese a Správa 

a údržba ciest vyzvala spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na jeho odstránenie z mostného telesa pred 

začatím jeho rekonštrukcie. Zároveň stavba rieši aj prípravu prekládky pri pripravovanej výstavbe 

„Modernizácia železnickej trate Žilina – Košice, úsek LM – PP – Tatry, 5. Etapa“.  

Podľa spracovanej  projektovej dokumentácie je trasa optickej telekomunikačnej siete navrhnutá 

v katastrálnych územiach Liptovský Mikuláš, Iľanovo a Ploštín, pričom v k.ú. Ploštín prechádza 

trasa cez pozemky vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš.  

Z uvedených dôvodov požiadala spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom: Bajkalská 28, 817 62 

Bratislava, IČO: 35 763 469 mesto Liptovský Mikuláš o zriadenie vecného bremena práva uloženia 

optického kábla cez pozemky vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš.  

Pozemok parc. č. KN-C 1944/1 sa podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš 

nachádza v urbanistickom bloku: „obytné územie s prevahou rodinných domov“ a bude slúžiť ako 

pešie prepojenie obytnej zástavby. Pozemok parc. č. KN-C 6624/1 je súčasťou miestnej 

komunikácie. Komisia územného plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja mestského 

zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 12.3.2014 a následne dňa 23.4.2014 posúdila uvedenú 

žiadosť s tým, že odporučila trasovanie optického kábla tak, ako je to navrhnuté v schvaľovacej časti 

tohto návrhu podľa grafickej prílohy, za predpokladu dodržania stanoviska autorizovaného 

stavebného inžiniera Ing. Juraja Vavru zo dňa 1.4.2014 z dôvodu, že na pozemku parc. č. KN-C 

1944/1 je plánovaná aj trasa odvodňovacieho kanála v rámci protipovodňových  opatrení (stanovisko  

Ing. Vavru je zapracované v schvaľovacej časti tohto návrhu v bodoch 2., 3. a 4.). V schvaľovacej 

časti návrhu pod bodom 1. je zapracovaná aj podmienka tunajšieho oddelenia investícií, ktoré súhlasí 

s uložením telekomunikačného kábla podľa grafickej prílohy (stanovisko zo dňa 2.4.2014).      

Na základe uvedených skutočností navrhujeme uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena práva uloženia optickej siete v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. e)  zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom zmluva bude podkladom k vydaniu územného 

rozhodnutia a stavebného povolenia na umiestnenie optickej siete. 

Riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii optickej siete v rámci uvedenej 

stavby v rozsahu vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne. 

 

 

K bodu  II. 5.:    
 

Pán Peter Kováč s manželkou Máriou Kováčovou, obaja trvale bytom Vansovej 1897/4, Liptovský 

Mikuláš, sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Okoličné, a to 

pozemkov parc. č. KN-C 8/10, 8/34, 8/37, 16/2 a stavby: „Rozostavaný rodinný dom č. II“ 

postavený na pozemku parc. č. KN-C 16/2, zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 1849.  

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. 

Okoličné, a to pozemku parc. č. KN-C 8/88 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m², 

zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 631 a pozemku parc. č. KN-C 8/112 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 72 m
2
 podľa geometrického plánu č. 44026595-66/2014, vytvoreného 

z pozemku parc. č. KN-C 8/11, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 631v prospech mesta 

v podiele 1/1 (ide o bývalý areál Poľnohospodárskeho družstva, ul. Gazdovská).  
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O odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta požiadali manželia Kováčovci, za účelom ich 

usporiadania so svojím vlastníctvom. Pozemok parc. č. KN-C 8/112 sa nachádza priamo v záhrade 

rozostavaného rodinného domu (stojacom na parcele č. KN-C 16/2 vo vlastníctve žiadateľov), ku 

ktorému je prístup len cez pozemky vo vlastníctve žiadateľov. Toho času je  pozemok oplotený 

spolu so susediacim pozemkom parc. č. KN-C 8/10 vo vlastníctve žiadateľov. Pozemok parc. č. KN-

C 8/88 sa nachádza medzi pozemkami vo vlastníctve žiadateľov a slúži ako prístup k rozostavanému 

rodinnému domu (stojacom na parcele č. KN-C 16/2 vo vlastníctve žiadateľov). 

Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu, sú podľa platného Územného plánu mesta Liptovský 

Mikuláš stavebným pozemkom urbanistického bloku: „obytné územie s prevahou rodinných 

domov“. Komisia územného plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja mestského zastupiteľstva 

v Liptovskom Mikuláši posúdila predmetnú žiadosť dňa 03.06.2014 s tým, že odporučila pozemky 

odpredať. 

Znalec v znaleckom posudku ponížil hodnotu predmetných pozemkov vzhľadom na výmeru 

pozemkov, prístup a možnosť napojenia na okolité inžinierske siete, pričom pozemok parc. č. KN-C 

8/112 nie je priamo prístupný z verejného priestranstva, a nie je ho možné priamo napojiť 

z verejného priestranstva na okolité inžinierske siete. Preto sú pozemky parc. č. KN-C 8/88 a 8/112 

pre mesto stavebne nevyužiteľné a nepotrebné. 

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.  

 

 

K bodu  II. 6.:    
 

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa ul. Dlhej v k. ú. 

Demänová, a to stavby: „Požiarna zbrojnica“ súp. č. 253, postavená na pozemku parc.č. KN-C 192/2 

a pozemkov parc.č. KN-C 192/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m
2
 a parc.č. KN-C 192/6 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m
2
, zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č 355. 

Pozemok parc.č. KN-C 192/6 tvorí priľahlú plochu nevyhnutnú k objektu súp. č. 253. 

Predmetná stavba a pozemky (ide o stavebné pozemky) sa v zmysle 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 na zasadnutí dňa 05.06.2013 odporučila predmetný odpredaj objektu aj 

s priľahlým pozemkom v zmysle zákresu do snímky z katastrálnej mapy (nevyhnutný pozemok 

k stavbe) a pozemkom ako prístupu k stavbe.  

Tunajší útvar CO, PO, BOZP z hľadiska požiarnej ochrany odporúča vyjadrením zo dňa 07.05.2013 

odpredaj predmetného objektu, nakoľko Dobrovoľný hasičský zbor obce Demänová neexistuje 

a budova požiarnej zbrojnice nie je využívaná.  

Občiansky klub v Demänovej taktiež súhlasí s predajom dlhodobo nevyužívaného objektu požiarnej 

zbrojnice v Demänovej, vrátane prístupovej komunikácie (stanovisko zo dňa 06.11.2013). 

Oddelenie ŽP, dopravy a verejných priestranstiev svojím vyjadrením zo dňa 17.01.2014 súhlasí 

s odpredajom stavby požiarnej zbrojnice vrátane priľahlého pozemku, s podmienkou ponechania 

prístupu autom na susedné pozemky parc. č. KN-C 194/1, 194/2, 193/1.  

Na  predaj uvedeného majetku navrhujeme vykonať obchodnú verejnú súťaž pre výber kupujúceho 

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nakoľko ide 

o prebytočný a neupotrebiteľný majetok mesta, ktorý mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh. 

Stavba v súčasnosti nie je využívaná tretími osobami. Na časti pozemku parc. č. KN-C 192/6 je 

uzatvorená nájomná zmluva, ktorá bude ku dňu podpisu kúpnej zmluvy zrušená. 

Hlavným kritériom pre výber víťaza súťaže je návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri splnení 

všetkých podmienok súťaže. 

Pod písm. a) predkladáme návrh v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení o spôsobe prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, podľa ktorého sa prevod 

vlastníctva má vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže. Pod písm. b) predkladáme návrh 

v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení na schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže, ktoré boli vypracované v súlade so Zásadami hospodárenia 

s majetkom mesta Liptovský Mikuláš. 
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K bodu  II. 7. – 10.:    
 

Predkladáme návrh na vyhlásenie obchodných verejných súťaží (ďalej len „OVS“) o najvhodnejší 

návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam – štyrom bytom, na tri 

byty už boli opakovane vyhlásené OVS. Na byt č. 1 na Zg. Vrbického 1370 bude vyhlásená súťaž po 

prvýkrát. Pri troch bytoch ide o stanovenie minimálnej ceny ako v posledných OVS a pri štvrtom 

byte sa minimálna kúpna cena stanovila ako všeobecná hodnota nehnuteľnosti podľa znaleckého 

posudku č. vypracovaného Ing. Danou Piatkovou, znalcom v odbore stavebníctva, pozemné stavby, 

odhad hodnoty nehnuteľností.   
 

Pod bodmi 7.- 10. písm. a) predkladáme návrh v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob prevodu vlastníctva na prevod nehnuteľností, 

a to obchodnou verejnou súťažou. 
 

Pod bodmi 7.- 10.  písm. b) správy predkladáme v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení na schválenie podmienky obchodnej verejnej súťaže, 

ktoré boli vypracované v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš. 

 

 

K časti III.:   
 

V súlade s uznesením 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, mestské zastupiteľstvo Liptovský 

Mikuláš schválilo dňa 30. januára 2014 pod číslom 4/2014, bod 2 a 3 schvaľovacej časti uznesenia, 

zámeny pozemkov v katastrálnom území Palúdzka medzi mestom Liptovský Mikuláš 

a spoločnosťami VEREX REALITY s.r.o. a SUKUPCAK, s.r.o.  Z dôvodu, že obe spoločnosti 

odmietli podpísať zámenné zmluvy s podmienkami v zmysle uznesenia, predkladáme návrh na 

zrušenie tejto časti uznesenia. 
 

Výňatok z uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš zo dňa 30. januára 2014 číslo 4/2014 

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

právami mesta 
 

Mestské zastupiteľstvo 

I. konštatuje, že: 

    

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.  

- 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.    

 

II. s c h v a ľ u j e 
 

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-
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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 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 a predá ich mestu za 

1 €. 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 a zároveň 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. 

 

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 
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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 a predá ich mestu za 

1 €.. 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 a zároveň 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. 

 

 

K časti IV.:   

Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 3. apríla 2014 uznesením č. 38/2014 schválilo pod 

bodom 2. zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného majetku 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. Liptovský Mikuláš, a to časti pozemku parc. č. KN-C 3317/106 ostatné plochy 

o výmere cca 64 m
2
 a pozemku parc. č. KN-C 3317/107 ostatné plochy o výmere 287 m

2
 podľa 

geometrického plánu č. 45347191-5/2013 /pozemky spolu o výmere cca 351 m
2
 nachádzajúce sa 

v lokalite Za Havlovci/ Vladimírovi Bellovi, trvale bytom Borbisova 50, Liptovský Mikuláš, za 

nasledovnú kúpnu cenu: pre pozemok parc. č. KN-C 3317/106 sa stanovuje kúpna cena 29,58 eur/m
2
 

a pre pozemok parc. č. KN-C 3317/107 sa stanovuje kúpna cena 19,72 eur/m
2
. Účelom prevodu bolo 

vybudovanie dopravného napojenia do 1. a 2. nadzemného podlažia garáží ako prístupu k budúcemu 

objektu: „Hromadné garáže“, ktoré budú postavené na pozemku parc. č. KN-C 3317/71 vo 

vlastníctve Vladimíra Bellu a prikúpenie pozemkov na výstavbu cca 1 garáže a parkovacích miest 

v 1. NP v rámci stavby: „Hromadné garáže“.  

Uznesením MsZ č. 38/2014 zo dňa 03.04.2014 bolo okrem iného schválené aj oprávnenie mesta ako 

budúceho predávajúceho jednostranne odstúpiť od budúcej kúpnej zmluvy v prípade, že budúci 

kupujúci v lehote do 1 roka odo dňa podpisu budúcej kúpnej zmluvy nezíska právoplatné stavebné 

povolenie.   
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Dňa 02.06.2014 bola mestu doručená žiadosť o zmenu návrhu časti uznesenia č. 38/2014, a to v časti 

uplatnenia sankcie mestom jednostranne odstúpiť od budúcej kúpnej zmluvy v prípade, že budúci 

kupujúci v lehote do 1 roka odo dňa podpisu budúcej kúpnej zmluvy nezíska právoplatné stavebné 

povolenie. Žiadateľ navrhuje uplatniť sankciu jednostranného odstúpenia v prípade, že do 1 roka odo 

dňa podpisu budúcej kúpnej zmluvy nepožiada príslušný orgán o vydanie stavebného povolenia. 

Dôvodom tejto zmeny sú okolnosti, ktoré budúci kupujúci nebude môcť ovplyvniť pri získavaní 

právoplatného stavebného povolenia, ako je napr. možná petícia občanov. V takom prípade, by 

petícia občanov, resp. iná okolnosť mala vplyv na právoplatnosť stavebného povolenia, t.j. stavebné 

povolenie by nenadobudlo právoplatnosť do 1 roka odo dňa podpisu budúcej kúpnej zmluvy. 
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InformatíV kóp‘‘ Z mapY
\IytVOret cez KataStra poťtl

Okres: LptOV5kÝ Mkuáš 15. apríla 2014 9:19
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KataStrá územie LiptOvskÝ MjkUá
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p72- 12, 7282/4-93; 7282195-131,7283/3,7367/3-6,7370/2, 7373/34a 739572

netiický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zbodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteínosti
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otovitet Kraj Okres Obec

ž/liuisAý L,iovsÁýM/kuiáš li:oto vský Mikuláš

Člslo Mapový
Katastr.

GEODÉZ/A 2irna as., HS2ťJI územie 0vsýš plánu 201- 76/2012 list č. l-6‘3, 1-7/f‚2-6ĺ4,2-,712

Kol/áivva 3, 031011olovský Mikuláš
ičo. 36859010

‘ ‘ ocidelenie a iJ,čenie viastníckyohprávkne/rnuÍemnostiamp.

GEOMETRICKY PLAN 333 1/407-443,333Í/450-471,7271/4,7271/8-

7271/16 7271/23; 7272/2,7273/52ž7272124-72 7276/2-53,

Vyhotovil

Mano: Bc.PeterGrieš
24.052013

é hranice boli v prirode označené

nestab,7izované

iam podrobného merania (meračský náčrt) č

2671

Ůradne overil
Meno:

adnice bodov označených číslami a ostatně me

ké údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Sloven
PRILOHI\ Cv

Informatívna kópia z mapy
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Liptovský Mikuláš ‚

Obec: LIPTOVSKY MIKULAS
Katastrálne územie: Liptovský Mikuláš

3. júna 2014 9:14
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7311ĺ8, 7311/50, 7311/66‘-118, 73 14/2-32, 732 1/51- 109, 732.9ĺ37-74, 7329/76-89, 7379/2-3, 7380/3-4.

Geometrický plus je pocikladorn na právne úkony, keď údaje dotervjšeho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisovzkatastra nehnuteľnosti

Vyhotoviteľ Kraj -
Okres Obec

ZiiÝiský Liio vský Mikuláš linÍo vský Mikuláš

J Čisto J Mapový
Katastr.

plánu 204-75/2012 tistč. 26ĺ3,26‘4

GFODÉZ/A Žji,a as., HS 204 uzemie ovsku1áš

‘ oddeIen,e a určen/e ví práv kp.č 3331/332, 333 1/365-Kollárova 3, 03 10 1Litovský 1W/kutáš

ičo 35859010 GEOMETRICKY PLAN 406,3331/487489,7297/3-11,7297/13-IS,7302/10-41,7302,44-

74,7302/115-131,7304/74,7304/77-156,7311/2-4,

Dňa:

Vyhotovil

30.04.2013

Nové hran ce boll v prirode oz:ačené

nestabilizované

Zaznam podrobného merania (meračský náčrt) č.

52670

Meno: Bc.PeterGrieš

Autorizačne overil

Meso Ing. Janka Konizrová

Uradne overil
Meno: Ing. Katarĺna Gavfáková

Súradnice bodov označených čistami a oslatné me

račské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii

Čisto:
J7/ 2O/3
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Legenda

— — — — Navrtrovaná výstavba HDPE túr pro optická sleť Slovak Telekom, as.

— Ealslujúca metalická telekom. oer ST, as.

Exrstujúca optická telekom. slet ST, as.

— Prekiádra rtid<et tellermn. vle ORANGE S rámci sstavky žer. 5 ZA - KE

— —“w—- Prokládka optickej telekom, slete Sr, as. v ráma výstavby žel. trato ZA - KE

— —‘•“-— Prokládka metallckej telekom. s,ete ST, as. V rámci výsl. žel, trato ZA - KE

• —
- EsistujÚce FIDPE túry Slovak Telekom, as.

- -. Vodovodná sleť Uptovská vodárenská spoloČiiost as,

fI<rol: Obergries

________

-— TEkkOMUNiks
JKontrolova:gŠe,roš

--

Zad. projektant‘ Ing. Šipoš F-mait tsnár@lelokrerrunrásl<

Názov akcie: fátem október, 2013

A -
PDOK - Liptovský Mikuláš - Iľanovo t<,e-p3 Mterá1 iooo

Nevtt,ovajtá trasa -nar A3 : výkresu 117

Investor: Slovak Telecomas ‘Čzákazky‘

______

5 10



I
‘Ý7

J

\

1‘

1

‚
ľ

t
t
,

‘I
If

J
I

J

I,
-

Í1

-

ľ

J

C-J

J

ľ//
ĺ‘

/
—

J

O0-Z

/

4



+

(147k)

j,9/

(m
‘VI4o1Jjd

+

N,?I7OOi

P



PIČJ‘LOHP\ . 5I

do/cínjii

Mes/o

Lbtovský Mikiniš

VÝKAZ VÝMER

Doterajší stav Zmeny Nový stav

ČIsto D k od
PK Výmera Druh Číslo Výmera

Druh Vlastnlk

parcely parcele m2 parcely m2 pozemku (má opráv. osoba)

pozemku e parcely —

LV PK KN ha m2 I Číslo Číslo ha m2 kód adresa (sídlo)

STJ-V PRÁ‘L‘NYJE TOTcJŽNÝ S REGISTROM C KN

631 8/11 497 zasÍav.p/.

Spol 497

Legenda: kódspósobu vvVvan,pgmkov:

18- PozernoÁ; na k/oro/nje dvor

8/11

8/112

425

72

497

zas/avpí

18

zas/avp!
18

Geometrický plán je podkíadorn na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľnosti
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PR(LOIlřt Q4
VÝKAZ VÝMER

Doterajší stav Zmeny Nový stav

Čislo D k Od Druh Vlastrnk
listu Vyniera Druh islo Vymera

vlast. parcely
e parcele m2 parcely m2 pozemku (ná opráv. osoba)

— pozemku parcely —

LV KN E KN ha m2 číslo číslo ha m2 kód adresa (sídlo)

STAV PRA VNY

355 277/26 737 os/alp! / 192/6 110 (277/26 627 os/a/pt) doteraJí

1 277/26 110 192/6 110 zas/av.pt Mesto L.Miku/á

22 Štúrová 198941,

L.Mikoláš

Spol 737 110 110 737

STAV PODĽA REGISTRA C KN

192‘l 747 zas/avpí 192/1 637 zastav.pt o‘oterají

22
19276 110 zas/a v.pí ako v stave právnom

22

Spali‘ 747 747

LeQenda: kódsaósobu využivan/a yoze,nkav:

22- Ces/ya komun,kác/e, cliodrnk, parko W ko a fc/i súčas//

rcny úrJ liptovský Mikukiš
ktsr(iny odbor

Ym“‘. ‘ -3-
—

-— L
‚ -

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov Z kalastra nehnuteFnosti

Vyholoviteí Kraj -... Okres . Obec . - -

Zí/írisky Líplo vsky tvl,ku/as Líplovsky Miku/as

Katastr. -, Číslo Mapový
GEOIJÉZ/A LfvfPDs.ro. územie Demanova plánu 27/2014-L/kf list č. 2

Hollého 7 010502i/kia
IČO: 47324317 GEOM ETRI CK‘‘ PLÁN : odde/en/e a určen/e vlastn/ckyc/i právkp.č 19276a zápis

v ‘I A t - Úradne overil
y o ovi U orizacne overi

Mono: Ing. Katarína Gavláková

Dňa: Mono: Ing. PelerHanh Dňa: I Merio: Ing. Janka Konírová Oňa: Číslo:
17022014 17.0220/4 I 25. 2.

‘
!(J

Nové hranice boli v prirode označené Náležitosťami ostpvedá predpisom Úradne
múrmi čast‘nes/ab,iLovaná r_FL Z.z. o geodeziarografii

Zaznam podrobneho merania (meracsky nacrt) c
-

„ (.. —i
624 \\ K::Ľ1. ýl

‚\ ‚ ‘., h.., .- .i! ‘ () ‘
Súradnice bodov označených čislami a ostatné me- ..‚

račské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii “P€1aa ód Pečiatkaapodpis Ĺ.“
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