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Návrh na uznesenie 

mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 11. septembra 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 13.: 

Komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu MsZ prerokovala dňa 25.08.2014 

(bod 1. až 8.; bod 11. až 13.) 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; okrem bodu 13., kde navrhuje doplatiť manželom Gažovcom 

kúpnu cenu navýšenú o infláciu (rozdiel 75 m
2
) vyplývajúcu z uzatvorenej Zámennej zmluvy 

zo dňa 22.8.2002. Pri bode 12. odporúča, aby o výške zníženia minimálnej kúpnej ceny 

predmetu OVS o 10%  rozhodlo MsZ.   
 

Komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu MsZ prerokovala dňa 02.09.2014 

(bod 9. a 10.) návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie 

s majetkovými právami mesta tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia, pričom návrh 

zámeny pozemkov v bode 9. neodporúča MsZ schváliť a návrh v bode 10. odporúča MsZ 

schváliť za kúpnu cenu 66 eur/m
2
.  

 

Mestská rada prerokovala dňa 03.09.2014 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. 
 

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

s majetkom mesta Liptovský Mikuláš.  

 

b)    k časti II. bodu 1.: 

- mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 26. júna 2014 uznesením č. 56/2014 schválilo 

pod bodom 1. zámer predaja 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. 

- ide o zámenu nehnuteľností, na základe ktorej 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 komunikácie na ul. Gazdovskej vo vlastníctve mesta, čo je 

dôvodom hodným osobitného zreteľa, pričom ide o využívanie tejto plochy vo verejnom 

záujme v súlade s platným územným plánom mesta. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je 

aj skutočnosť, že mesto nadobudne do svojho majetku pozemok vyššej hodnoty ako zamieňa 

a nemusí doplatiť Ing. Miroslavovi Hartmannovi rozdiel zmieňaných nehnuteľností podľa 

vyhotoveného znaleckého posudku, čo by predstavovalo sumu 128,16 eur.    
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c)    k časti II. bodu 2.: 

- 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. 

 

d)    k časti II. bodu 3.: 

- 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 1246/4, 

ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pred rodinným domom súp. č. 944 postaveným na 

pozemku parc. č. KN-C 1048/15 a pozemkom parc. č. KN-C 1048/10 vo vlastníctve žiadateľa, 

ktorý ho využije na zabezpečenie a zlepšenia prístupu k svojim nehnuteľnostiam a na 

vybudovanie parkovacieho miesta pred garážou rodinného domu. Cez pozemok sú trasované 

inžinierske siete a nie je na ňom možná ďalšia výstavba. Ide o prevod vlastníctva, ktorý je 

účelný len pre konkrétneho záujemcu, nakoľko pozemok je t.č. oplotený k rodinnému domu.  
 

e)    k časti II. bodu 4.: 

- ide o prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Liptovská Ondrašová 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 88/585, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pred rodinným domom súp. č. 451 

postaveným na pozemku parc. č. KN-C 88/201 vo vlastníctve žiadateľov; na prevádzanom 

pozemku je t. č. v časti umiestnená a vybudovaná stavba: „Prístrešok pre osobné automobily“ 

a v časti vybudované oplotenie vo vlastníctve žiadateľov, slúžiace rodinnému domu; 

predmetným prevodom sa zabezpečí súlad skutkového a právneho vzťahu. Pozemok je 

odčlenený zo zeleného pásu a pre mesto je stavebne nevyužiteľný a nepotrebný. Ide o prevod 

vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu.  

 

f)    k časti II. bodu 5.: 

-  ide o prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Palúdzka 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, ktorý je predmetom 

odpredaja sa nachádza pri pozemkoch parc. č. KN-C 601, 602 a stavbe bez súp. č. stojacej na 

parcele č. KN-C 602 v spoluvlastníctve žiadateľov, ktorí ho využijú zlúčením a scelením so 

svojim vlastníctvom; ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. KN-C 603/1, 

ktorý tvorí už viac ako 40 rokov svojím oplotením kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-

C 601 a parc. č. KN-C 602; pozemok má pre svoj tvar a malú výmeru obmedzené samostatné 

využitie, a tak je pre mesto nevyužiteľný. Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad 

skutkového a právneho stavu. Ide o prevod vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho 

záujemcu, nakoľko pozemok je t. č. oplotený.  
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g)    k časti II. bodu 6.: 

-  ide o prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Palúdzka 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, ktorý je predmetom 

odpredaja sa nachádza pri pozemkoch parc. č. KN-C 604 a parc. č. KN-C 605/2 vo vlastníctve 

žiadateľov, ktorí ho využijú zlúčením a scelením so svojim vlastníctvom; ide o 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. KN-C 605/1, ktorý tvorí už viac ako 40 rokov 

svojím oplotením kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 604 a parc. č. KN-C 605/2; 

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

nevyužiteľný. Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu. Ide 

o prevod vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu, nakoľko pozemok je t. č. 

oplotený.  

 

h)    k časti II. bodu 7.: 

- 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 hodný 

osobitného zreteľa, pričom dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že pozemok, ktorý je 

predmetom odpredaja, sa nachádza pri stavbe: „rodinný dom“ súp. č. 1119  postavenej na 

parcele č. KN-C 202/1 a pozemkoch parc. č. KN-C 202/1, KN-C 202/2, KN-C 202/3 vo 

vlastníctve žiadateľa, ktorý ho využije na výstavbu potrebného počtu parkovacích stání zo 

západnej strany objektu, v rámci prebudovania objektu bývalého rodinného domu na 

administratívnu budovu. Pozemok má pre svoj tvar, malú výmeru a umiestnenie obmedzené 

samostatné využitie a účelný je len pre konkrétneho záujemcu. 

 

i)    k časti II. bodu 9.: 

- ide o zámenu nehnuteľností, na základe ktorej dôjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu 

usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom parc. č. KN-C 487/1 a 488/2 (prislúchajúce 

spoluvlastnícke podiely) v k. ú. Liptovský Mikuláš, na ktorých je umiestnená a vybudovaná 

stavba parkoviska na ul. Moyzesovej vo vlastníctve mesta, čo je dôvodom hodným osobitného 

zreteľa, pričom ide o využívanie tejto plochy vo verejnom záujme v súlade s platným 

územným plánom mesta. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že mesto 

nadobudne do svojho majetku pozemky vyššej hodnoty ako zamieňa a nemusí doplatiť 

spoločnosti  Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. rozdiel zmieňaných 

nehnuteľností podľa vyhotoveného znaleckého posudku, čo by predstavovalo sumu 47,96 eur.    

 
j)    k časti II. bodu 13.: 

- mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši schválilo uznesením č. 43/2002 zo dňa 

24.6.2002 zámenu pozemkov medzi mestom Liptovský Mikuláš a Ing. Igorom Gažom 

s manželkou, na základe ktorej manželia Gažovci odovzdali mestu pozemok o výmere 176 

m
2 

a mesto im za to zamenilo pozemok o výmere 101 m
2
, pričom uvedená zámena sa 

uskutočnila na návrh komisie územného plánovania pri MsZ. V zámennej zmluve zo dňa 

22.8.2002, ktorej vklad bol povolený katastrálnym úradom pod č. V 2294/2002 dňa 

16.10.2002 však bolo dojednané, že manželia Gažovci netrvajú na doplatení kúpnej ceny 

(rozdiel 75 m
2
), ale mesto im za to poskytne pozemok na parkovanie pri objekte Domu 

služieb v Liptovskom Mikuláši.  

- 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: 

- mesto si plní záväzok vyplývajúci z článku III. ods. 3.1 Zámennej zmluvy zo dňa 

22.8.2002, nakoľko do dnešného dňa neposkytlo manželom Gažovcom vhodnú plochu 

vo vlastníctve mesta určenú na výstavbu parkovacích stání, 

- zo strany mesta pri uzatvorení Zámennej zmluvy zo dňa 22.8.2002 nebola uhradená 

manželom Gažovcom kúpna cena za rozdiel výmery 75 m
2
, takže ide o akúsi 

kompenzáciu, ktorou manželia Gažovci nadobudnú od mesta pozemky o výmere 75 m
2 

za symbolické 1 euro. 
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II .  schvaľuje                                                                     
        

1. 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, v k. ú. Okoličné – pozemok parc. č. 

KN-C 735/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 77 m
2
 podľa geometrického plánu č. 

44026595-61/2013, nachádzajúci sa na ul. Gazdovskej vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, 

za pozemok parc. č. KN-C 735/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m
2
 zapísaný 

v katastri nehnuteľností na LV č. 1843, nachádzajúci sa na ul. Gazdovskej vo vlastníctve Ing. 

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

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 komunikácie 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 svojím vlastníctvom, čím si zlepší prístup 

k nehnuteľnostiam a dôjde k zarovnaniu pozemkov.  

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, a to pozemku parc. č. KN-C 735/4 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 77 m
2
 podľa znaleckého posudku č. 174/2014 zo dňa 

14.07.2014 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 

1 644,72 eur, čo je 21,36 eur/m
2
. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastníctve Ing. 

Hartmanna, a to pozemku parc. č. KN-C 735/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m² 

podľa znaleckého posudku č. 174/2014 zo dňa 14.07.2014 vyhotoveného súdnym znalcom 

Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 1 772,88 eur, čo je 21,36 eur/m
2
. 

Nakoľko všeobecná hodnota vzájomne zamieňaných nehnuteľností podľa znaleckého posudku 

nie je rovnaká, zmluvné strany sa pri podpise 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 znaleckým posudkom. 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 

predstavuje 3,85 eur, čo je 0,05 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. 

 

2.  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: 
 

2.1    pozemku parc. č. KN-C 7385/2 ostatné plochy o výmere 33 m
2
 podľa geometrického 

plánu č. 204-73/2012, ako „diel 14“ vytvorený z pozemku parc. č. KN-E 6623/1 zapísaného 

v katastri nehnuteľností na LV č. 7123, v prospech Železnice Slovenskej republiky, 

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

31 364 501, za kúpnu cenu 709,83 eur (t. j. 21,51 eur/m
2
). Všeobecná hodnota pozemku 

parc. č. KN-C 7385/2 podľa znaleckého posudku č. 51/2013 zo dňa 14.08.2013  vyhotoveného   

súdnym  znalcom  Ing.  Petrom  Krivošom  je stanovená  na 709,83 eur, čo je 21,51 eur/m
2
. 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 

predstavuje 547,70 eur. 
 

2.2    pozemku parc. č. KN-C 3331/322 ostatné plochy o výmere 45 m
2
 zapísaného v katastri 

nehnuteľností na LV č. 4401, v prospech Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

v skrátenej forme „ŽSR“, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501, za 

kúpnu cenu 591,75 eur (t. j. 13,15 eur/m
2
). Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 

3331/322 podľa znaleckého posudku č. 51/2013 zo dňa 14.08.2013  vyhotoveného   súdnym  

znalcom  Ing.  Petrom  Krivošom je stanovená  na 591,75 eur, čo je 13,15 eur/m
2
. Zostatková 

hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 predstavuje 2,25 

eur. 
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Kúpna cena celkom: 1 301,58 eur.  

Výmera spolu: 78 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 7385/2, KN-C 3331/322 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. 

 

3. 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 1246/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m² 

podľa geometrického plánu č. 08/2014, nachádzajúceho sa na ul. Stošickej, m. č. Stošice, 

Petrovi Machajovi, trvale bytom Stošice 944, Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 936 eur 

(t.j. 18 eur/m
2
), za účelom zabezpečenia a zlepšenia prístupu k stavbe rodinného domu súp. č. 

944, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 1048/15 a k pozemku parc. č. KN-C 1048/10 vo 

vlastníctve žiadateľa (LV č. 1783) a za účelom vybudovania parkovacieho miesta pred 

garážou rodinného domu.   

V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že na pozemku parc. č. KN-C 

1246/4 je umiestnená chránička na kábel verejného osvetlenia, pre prípad, že mesto bude 

v budúcnosti realizovať na predmetnom pozemku káblové vedenie verejného osvetlenia. 

V prípade realizácie tohto verejného osvetlenia sa kupujúci v zmluve zaviaže, že 

predávajúcemu umožní vstup na prevádzaný pozemok, za účelom zriadenia vecného bremena 

práva uloženia kábla verejného osvetlenia cez pozemok parc. č. KN-C 1246/4 a za účelom 

prevádzkovania tejto siete v prospech vlastníka kábla verejného osvetlenia ako oprávneného 

z vecného bremena. Pri uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena pôjde o zriadenie 

časovo neobmedzeného a bezodplatného vecného bremena s tým, že práva a povinnosti 

z takto zriadeného vecného bremena prejdú na každého ďalšieho vlastníka pozemku parc. č. 

KN-C 1243/4. Zároveň sa kupujúci v kúpnej zmluve zaviaže, že na vlastné náklady bude 

vykonávať údržbu odvodňovacích rúr nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti prevádzaného 

pozemku, po celej dĺžke pozemku. V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, 

že cez pozemok parc. č. KN-C 1246/4 sú trasované inžinierske siete podzemného elektrického 

NN a VN vedenia, na ktoré sa vzťahujú ochranné pásma.  

Všeobecná hodnota pozemku podľa znaleckého posudku č. 126/2014 zo dňa 6.6.2014 

vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 382,72 eur, 

zaokrúhlene 385 eur, čo je 7,36 eur/m². Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta 

vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 predstavuje 2,60 eur, t. j. 0,050 eur/m².  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.    

4. 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. 

Liptovská Ondrašová – pozemku parc. č. KN-C 88/585 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

37 m
2
 podľa geometrického plánu č. 44026595-5/2013, nachádzajúceho sa na Ul. Roľnícka, 

Pavlovi Vyparinovi a manželke Zuzane Vyparinovej do BSM, obaja trvale bytom Roľnícka 

451/24, Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 1 221 eur (t. j. 33 eur/m
2
). Účelom prevodu je 

majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 88/585, na 

ktorom je v časti umiestnená a vybudovaná stavba: „Prístrešok pre osobné automobily“ 

a v časti vybudované oplotenie, slúžiace rodinnému domu súp. č. 451 stojaceho na pozemku 
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parc. č. KN-C 88/201 vo vlastníctve nadobúdateľov (LV č. 3531). Všeobecná hodnota 

pozemku parc.č. KN-C 88/585 podľa znaleckého posudku č. 061/2014 zo dňa 12.05.2014 

vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Jozefom Pavlíkom je stanovená na 980,87 eur, 

zaokrúhlene 980 eur, čo je 26,51 eur/m
2
. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta 

vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 predstavuje 614,09 eur, čo je 16,597 eur/m
2
. Skutočnosti 

uvedené v časti I. pod bodom e) 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. 

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. 

Palúdzka – pozemku parc. č. KN-C 603/1 záhrady o výmere 9 m
2
, nachádzajúceho sa na Ul. 

Mlynskej, Ing. Jánovi Šikulovi – do spoluvlastníckeho podielu 1/2-ca, trvale bytom Mlynská 

863/3, Liptovský Mikuláš - Palúdzka a Elene Hanečákovej – do spoluvlastníckeho podielu 

1/2-ca, trvale bytom Ludvíka Svobodu 2671/19, 058 01 Poprad, za kúpnu cenu 162 eur (t. j.  

18 eur/m
2
). Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. KN-C 603/1, 

ktorý svojím oplotením tvorí kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 601, KN-C 602 a 

stavbou garáže (bez súp. čísla) stojacej na pozemku parc. č. KN-C 602 v spoluvlastníctve 

nadobúdateľov (LV č. 1358, LV č. 5299), pričom uvedeným prevodom dôjde k zarovnaniu 

a sceleniu pozemkov. Všeobecná hodnota pozemku parc.č. KN-C 603/1 podľa znaleckého 

posudku č. 115/2014 zo dňa 05.08.2014 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Jozefom 

Pavlíkom je stanovená na 160,02 eur, čo je 17,78 eur/m
2
. Zostatková hodnota prevádzaného 

majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 predstavuje 149,37 eur, čo je 16,597 

eur/m
2
. Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom f) 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. 

6. 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. 

Palúdzka – pozemku parc. č. KN-C 605/1 záhrady o výmere 30 m
2
, nachádzajúceho sa na Ul. 

Mlynskej, Mgr. Petrovi Bielenému a manželke Zuzane Bielenej do BSM, trvale bytom 

Mlynská 317/4, Liptovský Mikuláš - Palúdzka, za kúpnu cenu 540 eur (t. j. 18 eur/m
2
). 

Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. KN-C 605/1, ktorý 

svojím oplotením tvorí kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 604 a KN-C 605/2 vo 

vlastníctve nadobúdateľov (LV č. 3369), pričom uvedeným prevodom dôjde k zarovnaniu 

a sceleniu pozemkov. Všeobecná hodnota pozemku parc.č. KN-C 605/1 podľa znaleckého 

posudku č. 115/2014 zo dňa 05.08.2014 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Jozefom 

Pavlíkom je stanovená na 533,40 eur, čo je 17,78 eur/m
2
. Zostatková hodnota prevádzaného 

majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 predstavuje 497,91 eur, čo je 16,597 

eur/m
2
. Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom g) 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. 

7. 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. 

Liptovský Mikuláš – pozemku parc. č. KN-C 222/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 

m
2
 podľa geometrického plánu č. 45347191-39/2014, nachádzajúceho sa na ul. M. Pišúta, 

v prospech družstva EURA, družstvo, so sídlom Nešporova 1214/22, 031 01 Liptovský 

Mikuláš, IČO: 44 365 977, za kúpnu cenu 3 825 eur (t.j. 75 eur/ m
2
). Účelom prevodu je 

výstavba potrebného počtu parkovacích stání na pozemku parc. č. KN-C 222/19, zo západnej 

strany objektu: „rodinný dom“ súp. č. 1119, postaveného na parc. č. KN-C 202/1 vo 

vlastníctve nadobúdateľa (LV č. 649), v rámci stavebných úprav a rekonštrukcie objektu 

rodinného domu súp. č. 1119 na administratívnu budovu (centrum služieb pre klientov 

správcovskej spoločnosti INTEN-EURA, správa domov, s.r.o., Liptovský Mikuláš). 

Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 222/19 podľa znaleckého posudku č. 175/2014 zo 

dňa 14.07.2014  vyhotoveného súdnym znalcom  Ing.  Miroslavom Todákom je stanovená na 

2 080,29 eur, zaokrúhlene na 2 080 eur, čo je 40,79 eur/m
2
. Zostatková hodnota prevádzaného 

majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 predstavuje 846,45 eur, čo je 16,597     

eur/m
2
. Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom h) sú hodným osobitného zreteľa, na 
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schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod 

podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. 

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v  k. ú. Liptovský Mikuláš – pozemku parc. č. 

KN-C 7243/7 ostatné plochy o výmere 35 m
2
 ako „dielu 1“ podľa geometrického plánu č. 

45/2014-LM, nachádzajúceho sa v lokalite Háj – Nicovô, spoločnosti MIPAS, s.r.o., so  

sídlom Belopotockého 623/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 370 096, za kúpnu cenu 

630 eur (t.j. 18 eur/m
2
). Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. 

KN-C 7243/7, ktorý je v časti zastavaný stavbou: „Telekomunikačný kontajner s vysielacou 

anténou“ (bez súp. čísla) vo vlastníctve nadobúdateľa, a v časti je priľahlou plochou, ktorá 

svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s uvedenou stavbou. Všeobecná 

hodnota pozemku parc. č. KN-C 7243/7 podľa znaleckého posudku č. 116/2014 zo dňa 

12.08.2014 vypracovaného súdnym znalcom Ing. Jozefom Pavlíkom je stanovená na 517,65 

eur, zaokrúhlene 520 eur, čo je 14,79 eur/m
2
. Zostatková hodnota prevádzaného majetku 

mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 predstavuje 2,63 eur, čo je 0,075 eur/m
2
. Uvedený 

prevod nepodlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v 

regionálnej tlači. 

9. 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, v k. ú. Liptovský Mikuláš – 

pozemok parc. č. KN-C 29/34 zastavané plochy a nádvoria o výmere 241 m
2
 podľa 

geometrického plánu č. 54/2014-LM, nachádzajúci sa v centrálnej mestskej zóne za Domom 

kultúry vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, za spoluvlastnícky podiel 2/5-iny na pozemku 

parc. č. KN-C 487/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 516 m
2
 zapísaného v katastri 

nehnuteľností na LV č. 3915, čo k prevádzanému podielu predstavuje výmeru 206,4 m
2
 a za 

spoluvlastnícky podiel 2/10-iny na pozemku parc. č. KN-C 488/2 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 177 m
2
 zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 5738, čo k prevádzanému 

podielu predstavuje výmeru 35,4 m
2
 /pozemky spolu o výmere 241,8 m

2
/, nachádzajúce sa na 

ulici Moyzesovej v podielovom spoluvlastníctve spoločnosti Liptovské pekárne a cukrárne 

VČELA - Lippek k.s., so sídlom 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 394 556. 
 

Uvedenou zámenou dôjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníckych 

vzťahov k pozemkom parc. č. KN-C 488/2 a KN-C 487/1, na ktorých je umiestnená 

a vybudovaná stavba parkoviska na ul. Moyzesovej vo vlastníctve mesta, pričom ide 

o využívanie tejto plochy vo verejnom záujme v súlade s platným územným plánom mesta. 

Spoločnosť Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s., získa uvedenou zámenou 

pozemok parc. č. KN-C 29/34 nachádzajúci sa v tesnej blízkosti objektu súp. č. 798 

postavenom na pozemku parc. č. KN-C 17/1, v ktorom má spoločnosť zriadenú svoju 

prevádzku potravín, a ktorý využije na výstavbu parkovacích plôch a rozšírenie svojej 

prevádzky.   
 

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, a to pozemku parc. č. KN-C 29/34 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 241 m
2
 podľa znaleckého posudku č. 193/2014 zo dňa 

20.8.2014 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 

14 450,36 eur, čo je 59,96 eur/m
2
.  

 

Všeobecná hodnota nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Liptovské pekárne a cukrárne 

VČELA - Lippek k.s. podľa znaleckého posudku č. 193/2014 zo dňa 20.8.2014 vyhotoveného 

súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom  je stanovená nasledovne:  u spoluvlastníckeho 

podielu vo výške 2/5-iny na pozemku parc. č. KN-C 487/1 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 516 m
2 

je hodnota 12 375,74 eur, čo je 59,96 eur/m
2
 a u spoluvlastníckeho podielu 

vo výške 2/10-iny na pozemku parc. č.  KN-C 488/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

177 m
2
 je hodnota stanovená na 2 122,58 eur, čo je 59,96 eur/m

2
, čo je spolu 14 498,32 eur. 

 

V zámennej zmluve  bude uvedené, že spoločnosť Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - 

Lippek k.s. si je vedomá, že cez pozemok parc. č. KN-C 29/34 prechádza podzemné vedenie 

STL plynovodu  správe SPP - Distribúcia, a.s., Žilina, podzemné elektrické káblové vedenie 

v správe spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s. Žilina a káblové podzemné vedenie verejného 

osvetlenia vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš (ak sa vytýčením trasy verejného  

osvetlenia preukáže existencia tejto siete s ochranným pásmom v pozemku parc. č. KN-C 

29/34, spoločnosť Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. sa v zámennej zmluve 

zaviaže k povinnosti následne uzatvoriť s mestom zmluvu o zriadení vecného bremena, 
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pričom vecné bremeno bude časovo neobmedzené a bezodplatné, a práva a povinnosti z takto 

uzatvorenej zmluvy prejdú na každého ďalšieho vlastníka pozemku). V zámennej zmluve 

bude uvedené aj to, že mesto Liptovský Mikuláš si je vedomé, že pozemkami parc. č. KN-C 

488/2 a 487/1 prechádza potrubie verejného vodovodu v správe LVS, a.s. Liptovský Mikuláš. 

Nakoľko všeobecná hodnota vzájomne zamieňaných nehnuteľností podľa znaleckého posudku 

nie je rovnaká, zmluvné strany sa pri podpise 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 znaleckým posudkom. 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 

predstavuje  4 000,60 eur, čo je 16,60 eur/m
2
. Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom i) 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. 

10. zámer odpredať nehnuteľný majetok spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení (priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej 

hodnoty majetku), v k. ú. Liptovský Mikuláš – pozemok parc. č. KN-C 29/35 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 195 m
2
 podľa geometrického plánu č. 54/2014-LM, za kúpnu cenu 

12 870 eur (t.j. 66 eur/m
2
), nachádzajúci sa v centrálnej mestskej zóne za Domom kultúry. 

V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemok parc. č. KN-C 

29/35 je trasované elektrické káblové vedenie v správe SSE-Distribúcia, a.s. Žilina. V prípade, 

že pozemok parc. č. KN-C 29/35 nenadobudne vlastník parcely č. KN-C 29/12, v kúpnej 

zmluve sa kupujúci zaviaže k povinnosti uzatvoriť s vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 29/12 

vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu pešo a autom cez časť pozemku parc. č. KN-C 

29/35 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne (išlo by o rozsah 11,60x1,04 m)  

v prospech vlastníka pozemku parc. č. KN-C 29/12. Pre prípad, že kupujúci nedodrží túto 

podmienku, zmluvné strany sa v zmluve dohodnú, že táto skutočnosť bude považovaná zo 

dôvod na jednostranné odstúpenie mesta od zmluvy. Všeobecná hodnota pozemku parc. č. 

KN-C 29/35 podľa znaleckého posudku č. 38/2014 zo dňa 20.8.2014 vyhotoveného súdnym 

znalcom Ing. Miroslavom Neumannom je stanovená na 12 407,85 eur, čo je 63,63 eur/m
2
. 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 

predstavuje 3 237 eur, čo je 16,60 eur/m
2
 . Uvedený zámer podlieha zverejneniu na úradnej 

tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. Schválenie zámeru nenahrádza 

schválenie prevodu nehnuteľného majetku v mestskom zastupiteľstve, je len podkladom jeho 

realizácie. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

budúceho prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš – časť stavby: 

„KOTOLŇA“ súp. č. 1938 postavená na pozemku parc. č. KN-C 336/2 a časť pozemku parc. 

č. KN-C 336/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 154 m² - 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 budúci prevod nehnuteľností v k. ú. Liptovský 

Mikuláš – časť stavby: „KOTOLŇA“ súp. č. 1938 postavená na pozemku parc. č. KN-C 336/2 

a časť pozemku parc. č. KN-C 336/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 154 m², 

nasledovne: 

 
Osobitne schvaľované podmienky 

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

11.09.2014 

 

I. 

Predmet OVS 

 

 1.    Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na budúci predaj predmetu súťaže a uzatvorenie 

budúcej kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to:  

a)   časť stavby: „KOTOLŇA“ súp. č. 1938 na pozemku parc. č. KN-C 336/2, 
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b)   časť pozemku  parc. č. KN-C 336/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 154 m², 

nachádzajúce sa na ulici Komenského, v k. ú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres 

Liptovský Mikuláš, zapísané na LV č. 4401 v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom 

Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom. 

  

 2.   Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže: 

Podľa platného Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš sa pozemky nachádzajú v urbanistickom 

bloku „zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti“. Maximálna výška zástavby sú 4 

nadzemné podlažia a maximálna zastavanosť pozemku je 35 %. 

 

Prevládajúce funkčné využitie je formujúce typický verejný charakter prostredia s koncentráciou 

zariadení občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady na 

uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateľov i návštevníkov mesta.  

 

Najmä: administratíva, zariadenia obchodu celomestského i regionálneho významu, služieb, kultúry, 

zábavy, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia školstva, 

zdravotníctva a soc. starostlivosti.  

 Prípustným funkčným využitím je také, ktoré nenarúša svojimi priestorovými a prevádzkovými 

nárokmi prevládajúci charakter a kvalitu prostredia.  

 Najmä: bytové domy s polyfunkčným parterom, rodinné domy s integrovanými zariadeniami 

občianskej vybavenosti v existujúcej zástavbe (so zastúpením bytových domov) vhodne začlenené do 

okolitého prostredia, zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby bez neprimeraných negatívnych 

dopadov na okolie, zariadenia pre šport a rekreáciu, služobné byty v objektoch občianskej 

vybavenosti, obslužné komunikácie, zariadenia verejnej dopravy bez neprimeraných negatívnych 

dopadov na okolie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej 

zástavby, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heliportu – podmienené 

preverením podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohľadňovať nielen 

územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, zariadenia technickej infraštruktúry 

slúžiace pre obsluhu územia, plochy upravenej zelene, ČSPH ako súčasť objektov a areálov 

občianskej vybavenosti. 

 Neprípustné funkčné využitie je také, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo 

vplyvmi na okolie (hluk, prach, exhaláty....) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje 

možnosti využitia priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti.  

 Najmä: rodinné a bytové domy (mimo objektov v existujúcej zástavbe) narúšajúce charakter okolitej 

zástavby, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebníctva, sklady s vysokými 

nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej 

infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovín/, 

zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie 

/fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus/, zariadenia nadradených systémov energetiky, 

zariadenia pohrebníctva a samostatne stojace ČSPH. 

Priamy a nepriamy vplyv prevádzkovaných služieb nesmie negatívne ovplyvňovať susedné parcely 

viac, než stanovujú hygienické normy. Potrebné plochy statickej dopravy pre prevádzku zariadenia, 

vyplývajúce z ustanovení STN 73 6110 je nutné zabezpečiť na vlastných pozemkoch. 

 

Budova súp. č. 1938 sa nachádza na pozemku parc. č. KN-C 336/2 v meste Liptovský Mikuláš, na 

ulici Komenského, západne od centra mesta, pri Materskej škôlke a Detských jasliach. Jedná sa 

o jednopodlažnú budovu. V tesnej blízkosti budovy sa nachádzajú všetky inžinierske siete 

a kompletná občianska vybavenosť.  
 

 3.  Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 16.500 €, 

(slovom: šestnásťtisícpäťsto eur), z toho je cena stavby 9.885 eur a cena pozemku 6.615 eur (t. j. 

42,95 eur/m²). 
  

 Víťaz súťaže uhradí 50% kúpnej ceny zníženej o zloženú finančnú zábezpeku podľa bodu 4. najneskôr 

do 14 dní od uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Zvyšných 50% kúpnej ceny uhradí 

najneskôr do 14 dní od uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy. 
 

 Cena je určená na základe znaleckého posudku č. 179/2014 vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom 

Todákom zo dňa 01.08.2014 ako všeobecná hodnota majetku podľa vyhlášky Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (cena 

podľa znaleckého posudku za celý predmet súťaže predstavuje 16.455,21 eur, zaokrúhlene 16.500 eur, 

pričom stavba predstavuje 9.840,91 eur a pozemok predstavuje 6.614,30 eur, t.j. 42,95 eur/m²) a zásad 

hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš.  
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 4.   Výška finančnej zábezpeky predstavuje 3.500 eur (slovom: tritisícpäťsto eur), ktorá musí  byť 

zložená na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, a.s. č.ú.: SK61 5600 0000  0016 0044 

8065 BIC: KOMASK2X najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na  podávanie návrhov. 

Žiadny z navrhovateľov nemá nárok na výplatu úrokov z peňažných  prostriedkov zložených na účte 

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 budúci predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené Uznesením 

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

13.12.2012, č. 59/2013 zo dňa 27.06.2013 a č. ......./2014 zo dňa 11.09.2014. 

 

II. 

Časový plán súťaže 

 1.   Vyhlásenie súťaže: 12.09.2014  

  

 2.   Ohliadku nehnuteľností je potrebné dohodnúť vopred s p. Petrom Zaťkovičom na tel. č. 0908 961 

800,   resp. e-mailom:   peter.zatkovic@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: JUDr. Miroslava  Dzurošková, č.dv. 206, tel.č.: 

044/5565242, e-mail: m.dzuroskova@mikulas.sk. 

 

 3.  Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 03.10.2014 do 14.00 hod.  

 

 4.  Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 07.10.2014 o 10.00 hod. 

  

 5. Víťaz súťaže je povinný uzavrieť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve do 90 dní odo dňa 

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

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu o budúcej kúpnej zmluve 

v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 
 

 

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.  

  

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 predstavuje 

cca 60 % zostatkovej hodnoty celej stavby súp. č. 1938, t.j. 5.322,32 eur (zostatková hodnota celého 

objektu je 8.870,54 eur) a hodnota pozemku 275 eur, čo je 0,10 eur/m². 

 

IV. 

Osobitné dojednania 

 1. Víťaz súťaže sa v zmluve o budúcej kúpnej zmluve zaviaže, že do 1 roka odo dňa podpísania 

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve oboma zmluvnými stranami zabezpečí na vlastné náklady všetky 

potrebné úkony a stavebné úpravy na oddelenie stavby súp. č. 1938 na pozemku parc. č. KN-C 336/2, 

a to na časť stavby, ktorá je predmetom tejto súťaže a zvyšnej časti stavby (funkčná časť), ktorá 

zostáva v nájme spoločnosti LMT, a.s., so sídlom ul. 1. mája 43, Liptovský Mikuláš, IČO: 44438982. 

Víťaz súťaže na základe vykonaných týchto úkonov a stavebných úprav ako stavebník požiada 

príslušný stavebný úrad o pridelenie nového súpisného čísla na túto časť stavby. 

 

 2. Vyhlasovateľ súťaže si v zmluve o budúcej kúpnej zmluve vyhradzuje právo odstúpenia od tejto 

zmluvy v prípade nedodržania podmienky podľa predchádzajúceho bodu. V takom prípade víťaz 

súťaže nemá nárok na vrátenie uhradenej časti kúpnej ceny podľa čl. I. bod 3, ako aj zloženej 

finančnej zábezpeky podľa čl. I. bod 4. 

 

 3. Víťaz súťaže sa v zmluve o budúcej kúpnej zmluve zaviaže, že všetky potrebné náklady na 

rozdelenie stavby súp. č. 1938 na pozemku parc. č. KN-C 336/2 (napr. vypracovanie projektovej 

dokumentácie, ktorá obsahuje rozdelenie stavby na dva samostatné objekty oddelené protipožiarnou 

mailto:peter.zatkovic@mikulas.sk
mailto:m.dzuroskova@mikulas.sk
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deliacou priečkou, ako aj náklady na jej realizáciu; vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie 

pozemku, atď...) zabezpečí na vlastné náklady. Víťaz súťaže vyhlasuje, že si je vedomý, že nemá 

nárok na vrátenie nákladov spojených s rozdelením stavby na dva samostatné objekty.  

 

 4. Vlastník stavby sa v zmluve o budúcej kúpnej zmluve zaviaže, že všetky potrebné náklady 

vypratanie a odovzdanie stavby súp. č. 1938 na pozemku parc. č. KN-C 336/2 (odvoz a likvidácia 

uskladneného staveného odpadu a technických zariadení) zabezpečí na vlastné náklady. Vlastník 

stavby vyhlasuje, že si je vedomý, že nemá nárok na vrátenie týchto nákladov spojených s vyprataním 

tejto stavby. 

 

 5. Víťaz súťaže berie na vedomie, že prevod vlastníckeho práva podľa zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve musí byť schválený Mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „MsZ“). 

Návrh na schválenie uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy na predmet súťaže bude predložený na 

najbližšom zasadnutí MsZ po oddelení stavby súp. č. 1938 na pozemku parc. č. KN-C 336/2, vrátane 

pridelenia súpisného čísla, a to na časť stavby, ktorá je predmetom tejto súťaže v zmysle bodu 1. tohto 

článku. Kupujúci je povinný uzavrieť s mestom kúpnu zmluvu najneskôr do 90 dní odo dňa 

schválenia tohto prevodu v MsZ.  

 

 6. Víťaz súťaže berie na vedomie, že súčasťou zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy bude aj budúca 

zmluva o zriadení vecného bremena práva prechodu pešo a dopravnými prostriedkami cez pozemok 

parc. č. KN-C 336/3 v celom rozsahu v prospech víťaza súťaže ako budúceho vlastníka predmetu 

súťaže. Vecné bremeno sa zriadi ako časovo neobmedzené a bezodplatné (in rem) s podmienkou, že 

víťaz súťaže ako oprávnený z vecného bremena vybuduje na vlastné náklady prístupovú cestu na 

pozemku parc. č. KN-C 336/3 a v budúcnosti sa o túto cestu bude aj starať. Údržbu cesty v zimnom 

období zabezpečí vlastník cesty v rámci pravidelnej zimnej údržby ciest v jeho vlastníctve.  

 

 7. V budúcej kúpnej zmluve bude uvedený záväzok víťaza súťaže, že zriadi vecné bremeno práva 

uloženia inžinierskych sietí - rozvodov tepla cez časť stavby, ktorá je predmetom tejto súťaže, a to 

v prospech vlastníka inžinierskych sietí LMT, a.s.. Vecné bremeno sa zriadi ako časovo neobmedzené 

a bezodplatné (in rem) a v budúcnosti sa o tieto inžinierske siete bude vlastník funkčnej časti stavby, 

resp. vlastník týchto inžinierskych sietí aj starať. 

 

 8. Víťaz súťaže berie na vedomie vyjadrenie spoločnosti LMT, a.s. so sídlom 1. mája 43, Liptovský 

Mikuláš pod č. LMR-2014-63 zo dňa 17.07.2014, ktoré je súčasťou týchto podmienok. 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

12.     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 31.08.2014 

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, 
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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. 

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 16 200 €, 

(slovom: šestnásťtisícdvesto eur ), z toho je cena stavby 5 948 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. 1 620 eur (slovom:  tisícšestodvadsať 

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. 
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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, č. 56/2014 zo dňa 26.06.2014 a č. ................ zo dňa .................... 

 

II. 

Časový plán súťaže 

1. Vyhlásenie súťaže:  16.09.2014 
  

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: 07.10.2014 do 14.00 hod. 
 

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 09.10.2014 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. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

13. 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. 

Liptovský Mikuláš – pozemkov parc. č. KN-C 286/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

30 m
2
 a parc. č. KN-C 286/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m

2
 /pozemky spolu 

o výmere 75 m
2
/ podľa geometrického plánu č. 31086195-06/2014, nachádzajúcich sa v pešej 

zóne na Námestí mieru, Ing. Igorovi Gažovi a manželke Mgr. Nore Gažovej do BSM, obaja 

trvale bytom Nová 330, 032 02 Závažná Poruba, za kúpnu cenu 1 euro. Účelom prevodu je  

doriešenie výmery 75 m
2
 v prospech kupujúceho, ako záväzok mesta poskytnúť kupujúcemu 

ako druhej zmluvnej strane pozemok o výmere 75 m
2
 na parkovanie pri objekte Domu služieb, 

na základe uzatvorenej Zámennej zmluvy zo dňa 22.8.2002 (Čl. III. ods. 3.1) medzi 

zmluvnými stranami mestom Liptovský Mikuláš, ako prvou zmluvnou stranou a Igorom 

Gažom a Norou Gažovou, ako druhou zmluvnou stranou, ktorej vklad bol v katastri 

nehnuteľností povolený pod č. V 2294/2002 dňa 16.10.2002. V kúpnej zmluve však bude 

uvedené, že kupujúci na predmete prevodu nevybuduje parkovacie miesta, nakoľko táto 

plocha nie je určená na parkovanie na teréne. Všeobecná hodnota pozemkov parc. č. KN-C 

286/15 a 286/16 podľa znaleckého posudku č. 077/2014 zo dňa 28.5.2014 vyhotoveného 

súdnym znalcom Ing.  Jozefom Pavlíkom je stanovená na 5 047,50 eur (t. j. 67,30 eur/m
2
), 

zaokrúhlene 5 000 eur. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného 

v účtovníctve k 31.08.2014 predstavuje 1 244,77 eur, t. j. 16,597 eur/m². Skutočnosti uvedené 

v časti I. pod bodom j) 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 na internetovej stránke mesta.    
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III .  berie  na  ved omie,  že                                                                     
 

na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky boli schválené uznesením 

Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 68/2014 zo dňa 24.07.2014 v časti II. pod 

bodom 1., predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj 294 ks kmeňových 

akcií spoločnosti LiptovNet, a.s. so sídlom Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 

36429830 znejúcich na meno akcionára mesto Liptovský Mikuláš, v zaknihovanej podobe, 

v nominálnej hodnote jednej akcie 331,93 eur (slovom: tristotridsaťjeden eur a deväťdesiattri 

eurocentov) za minimálnu požadovanú kúpnu cenu 132.500,- eur, sa víťazom súťaže stala 

spoločnosť IMAFEX, spol. s.r.o., so sídlom Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 

s ponúknutou kúpnou cenou vo výške 132.501,- eur. V súťaži bol predložený jeden súťažný 

návrh.  
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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. 
 

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. 2.: 
 

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 9.6.2014 

o uzatvorenie dohody vo veci odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Liptovský Mikuláš, 

a to: 

- pozemku parc. č. KN-C 7385/2 ostatné plochy o výmere 33 m
2
 podľa vyhotoveného 

geometrického plánu č. 204-73/2012 (pozemok parc.č. KN-C 7385/2 je vytvorený z pozemku 

parc. č. KN-E 6623/1, zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 7123 

v prospech mesta v podiele 1/1) a 

- pozemku parc. č. KN-C 3331/322 ostatné plochy o výmere 45 m
2
, zapísaného v katastri 

nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4401 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. 
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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. 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ navrhujú uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy na predmetné nehnuteľnosti za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č. 51/2013 zo dňa 

14.8.2013. 

Komisia územného plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja mestského zastupiteľstva 

v Liptovskom Mikuláši posúdila predmetné žiadosti dňa 27.8.2014 s tým, že odporučila pozemky 

parc. č. KN-C 7385/2 a 3331/322 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. 3.: 
 

Pán Peter Machaj, trvale bytom Stošice 944, Liptovský Mikuláš, je výlučným vlastníkom 

nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Okoličné, a to pozemkov parc. č. KN-C 1048/10, KN-C 

1048/15, KN-C 1048/16, stavby: „Rodinný dom“ súp. č. 944 postavený na pozemku parc. č. KN-C 

1048/15 a stavby: „Hospodárska budova“ súp. č. 943 postavená na pozemku parc. č. KN-C 1048/16, 

zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 1783. Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným 

vlastníkom susednej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Okoličné, a to pozemku parc. č. KN-C 

1246/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m² podľa geometrického plánu č. 08/2014, 

vytvoreného z pozemku parc. č. KN-E 2784/501 zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 2041. 

Pán Peter Machaj požiadal mesto Liptovský Mikuláš o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 1246/4, 

za účelom zlepšenia prístupu k svojim nehnuteľnostiam a na vybudovanie parkovacieho miesta pred 

garážou rodinného domu, nakoľko pri samotnej výstavbe rodinného domu, ktorého súčasťou je aj 

garáž mu bola geodetom zle vytýčená vlastnícka hranica pozemkov, čím vznikol nedostatočný 

priestor medzi garážou a budúcom plotom. Pozemok parc. č. KN-C 1246/4 je už t. č. oplotený 

k rodinnému domu s garážou, a to na základe uzatvorenej Nájomnej zmluvy č. 321/2012/Práv. zo 

dňa 27.9.2012 medzi mestom Liptovský Mikuláš ako prenajímateľom a p. Petrom Machajom ako 

nájomcom, ktorej predmetom nájmu je užívanie pozemku parc. č. KN-C 1246/4  o výmere cca 47 

m², za účelom osadenia plotu a vybudovania zámkovej dlažby. Ide o pozemok, ktorý nezasahuje do 

jestvujúcej mestskej komunikácie. 

Pozemok, ktorý je predmetom prevodu je 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 23.4.2014 a odporučila pozemok odpredať s 

tým, že je potrebné uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene pre prípad uloženia kábla verejného 

osvetlenia a za predpokladu dodržania podmienok stanovených oddelením ŽP, dopravy a verejných 

priestranstiev zo dňa 3.4.2014, t. j. kupujúci je povinný s mestom zriadiť v prípade uloženia kábla 

verejného osvetlenia vecné bremeno na uloženie káblového vedenia verejného osvetlenia a na 

vlastné náklady vykonávať údržbu odvodňovacích rúr po celej dĺžke pozemku. Predmetné 

požiadavky sú zapracované v schvaľovacej časti tohto návrhu. 

Znalec v znaleckom posudku ponížil hodnotu predmetného pozemku na základe skutočnosti, že na 

pozemku parc. č. KN-C 1246/4 sa nachádza podzemné elektrické NN a VN vedenie a vzhľadom na 

druh možnej zástavby a tvar pozemku.  

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. 4.: 
 

Pán Pavol Vyparina  a manželka Zuzana Vyparinová, trvale bytom Roľnícka 451/24, Liptovský 

Mikuláš, sú bezpodieloví spoluvlastníci nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Liptovská 

Ondrašová, a to stavby rodinného domu súp. č. 451 stojaceho na pozemku parc.č. KN-C 88/201 

a pozemku parc.č. KN-C 88/201 zastavané plochy a nádvoria o výmere 369 m
2
, zapísaných v katastri 

nehnuteľností na liste vlastníctva č. 3531.  
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Ako žiadatelia požiadali mesto Liptovský Mikuláš o odkúpenie novovytvoreného pozemku parc.č. 

KN-C 88/585 zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m
2
 odčleneného geometrickým plánom č. 

44026595-5/2013 z pozemku parc.č. KN-C 88/185, evidovaného v katastri nehnuteľností na LV č. 

4401 v prospech mesta Liptovský Mikuláš, ktorý sa nachádza pred ich rodinným domom súp. č. 451.  

Dôvod odkúpenia je nasledovný:  manželom Vyparinovcom ako stavebníkom v rámci stavebného 

konania bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš právoplatné stavebné povolenie pod č. ÚR a SP 

2010/06038-06-Ta zo dňa 20.12.2010 na stavbu: „Prístrešok pre osobné automobily“, na parcele č. 

KN-C 88/201, v k.ú. Liptovská Ondrašová. Pri výstavbe tohto prístrešku ako aj oplotenia slúžiaceho 

rodinnému domu súp. č. 45 zasiahli ako stavebníci do pozemku vo vlastníctve mesta (37 m2), čo sa 

preukázalo geodetickým zameraním v rámci kolaudačného konania. Aby bolo vydané príslušným 

stavebným úradom kolaudačné rozhodnutie na predmetnú stavbu v prospech stavebníka, manželia 

Vyparinovci musia vlastniť parcelu č. KN-C 88/585.     

Pozemok, ktorý je predmetom prevodu, je podľa územného plánu mesta Liptovský Mikuláš 

stavebným pozemkom obytného územia s prevahou rodinných domov. Komisia územného 

plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

posúdila predmetnú žiadosť dňa 12.02.2014 s tým, že odporučila pozemok odpredať, nakoľko 

pozemok je t.č. oplotený,  v časti zastavaný stavbou. Ide o pozemok odčlenený zo zeleného pásu a 

pre  mesto je stavebne nevyužiteľný a nepotrebný. Oddelenie životného prostredia, dopravy 

a verejných priestranstiev taktiež prehodnotilo žiadosť o odkúpenie časti zeleného pásu 

nachádzajúceho sa pri mestskej komunikácii a vo svojom stanovisku zo dňa 20.06.2014 súhlasilo 

s odpredajom pozemku parc. č. KN-C 88/585. 

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. 5.: 
 

Ing. Ján Šikula, trvale bytom Mlynská 863/3, Liptovský Mikuláš-Palúdzka a pani Elena Hanečáková, 

trvale bytom Ludvíka Svobodu 2671/19, Poprad sú podieloví spoluvlastníci nehnuteľností 

nachádzajúcich sa v k. ú. Palúdzka, a to pozemkov parc. č. KN-C 601, KN-C 602 a stavby: „garáž“ 

(bez súp. čísla) stojacej na pozemku parc .č. KN-C 602, zapísaných v katastri nehnuteľností na 

listoch vlastníctva č. 1358 a č. 5299.  Ako žiadatelia požiadali mesto Liptovský Mikuláš o odkúpenie 

pozemku parc.č. KN-C 603/1 záhrady o výmere 9 m
2
, zapísaného v katastri nehnuteľností na liste 

vlastníctva č. 4401 v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1, ktorý sa nachádza v tesnej 

blízkosti pozemkov parc. č. KN-C 601, parc. č. KN-C 602 a stavby garáže.  

Pozemok parc.č. KN-C 603/1 je v súčasnosti oplotený a spolu s pozemkami parc. č. KN-C 601, 602 

a stavbou garáže tvorí jeden celok (oplotenie je cca od r. 1970). Účelom prevodu je majetkovoprávne 

usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 603/1, čím sa zabezpečí súlad 

skutkového a právneho stavu, pričom uvedeným prevodom dôjde k zarovnaniu a sceleniu pozemkov 

v prospech žiadateľov. Medzi pozemkami parc. č. KN-C 601 a KN-C 602 vo vlastníctve žiadateľov 

a pozemkom parc. č. KN-C 603/1 vo vlastníctve mesta sa ešte nachádza pozemok parc. č. KN-C 

603/2, ktorý je vlastníctvom Slovenskej republiky, v správe Ministerstva hospodárstva. Tento 

pozemok plánujú žiadatelia taktiež vysporiadať, nakoľko je súčasťou oplotenej záhrady. Pozemok 

parc.č. KN-C 603/1 je pre mesto stavebne nevyužiteľný a nepotrebný, mesto nemá na tento pozemok 

zabezpečený priamy prístup, pre svoj tvar a malú výmeru má obmedzené samostatné  využitie. 

Pozemok, ktorý je predmetom prevodu je podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš 

stavebným pozemkom obytného územia s prevahou rodinných domov. Komisia územného 

plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

posúdila predmetnú žiadosť dňa 12.02.2014 s tým, že odporučila pozemok odpredať.  

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.: 
 

Mgr. Peter Bielený s manželkou Zuzanou, obaja trvale bytom Mlynská 317/4, Liptovský Mikuláš - 

Palúdzka sú vlastníkmi v BSM nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Palúdzka, a to pozemkov 

parc. č. KN-C 604, KN-C 605/2, KN-C 612 a stavby: „Rodinný dom“  súp. č. 317 stojacej na 
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pozemku parc .č. KN-C 612, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 3369.    

Zároveň sú vlastníkmi stavby: „garáže“ (bez. súp. čísla) postavenej na parcele č. KN-C 604, pričom 

predmetná stavba nie je zapísaná na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností. Ako žiadatelia 

požiadali mesto Liptovský Mikuláš o odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 605/1 záhrady o výmere 30 

m
2
, zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4401 v prospech mesta Liptovský 

Mikuláš, v podiele 1/1, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti pozemkov parc. č. KN-C 604, parc. č. 

KN-C 605/2 a stavby garáže.  

Pozemok parc.č. KN-C 605/1 je v súčasnosti oplotený a spolu s pozemkami parc. č. KN-C 601, 602 

a stavbou garáže tvorí jeden celok (oplotenie je cca od r. 1970). Účelom prevodu je majetkovoprávne 

usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 605/1, čím sa zabezpečí súlad 

skutkového a právneho stavu, pričom uvedeným prevodom dôjde k zarovnaniu a sceleniu pozemkov 

v prospech žiadateľov. Medzi pozemkami parc. č. KN-C 604 a KN-C 605/2 vo vlastníctve 

žiadateľov a pozemkom parc. č. KN-C 605/1 vo vlastníctve mesta sa ešte nachádza pozemok parc. č. 

KN-C 605/5, ktorý je vlastníctvom Slovenskej republiky, v správe Ministerstva hospodárstva. Tento 

pozemok plánujú žiadatelia taktiež vysporiadať, nakoľko je súčasťou oplotenej záhrady. Pozemok 

parc.č. KN-C 605/1 je pre mesto stavebne nevyužiteľný a nepotrebný, mesto nemá na tento pozemok 

zabezpečený priamy prístup, pre svoj tvar a malú výmeru má obmedzené samostatné  využitie. 

Pozemok, ktorý je predmetom prevodu je podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš 

stavebným pozemkom obytného územia s prevahou rodinných domov. Komisia územného 

plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

posúdila predmetnú žiadosť dňa 12.02.2014 s tým, že odporučila pozemok odpredať.  

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. 7.: 
 

EURA, družstvo, so sídlom Nešporova 1214/22, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 365 977 je  

výlučným vlastníkom nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k. ú. Liptovský Mikuláš na ul. M. Pišúta, 

a to stavby rodinného domu súp. č. 1119, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 202/1 a pozemkov 

parc. č. KN-C 202/1, KN-C 202/2 a KN-C 202/3, evidovaných v katastri nehnuteľností na LV č. 649. 

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

Mikuláš, a to novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 222/19 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 51 m
2
 odčleneného geometrickým plánom č. 45347191-39/2014 z pozemku parc. č. KN-C 

222/17, evidovaného v katastri nehnuteľností na LV č. 4401 v prospech mesta Liptovský Mikuláš, 

v podiele 1/1, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti pozemkov parc. č. KN-C 202/1, 202/2, 202/3 

a stavby rodinného domu súp. č. 1119.  

O odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 222/19 vo vlastníctve mesta požiadalo EURA, družstvo mesto 

Liptovský Mikuláš za účelom rozšírenia parkovacej plochy a výstavby potrebného počtu 

parkovacích stání k objektu súp. č. 1119, nakoľko EURA, družstvo plánuje stavbu rodinného domu 

súp. č. 1119 prebudovať na administratívnu budovu pre svojich klientov ako budúce sídlo 

spoločnosti a súčasné rozmery pozemkov prislúchajúcich k predmetnej nehnuteľnosti  neposkytujú 

dostatočný priestor na bezpečné zaparkovanie väčšieho počtu osobných áut.  

Pozemok parc. č. KN-C 222/19, ktorý je predmetom prevodu, podľa vyhotoveného geometrického 

plánu č. 45347191-39/2014 zasahuje časťou aj za vlastnícku hranicu pozemku parc. č. KN-C 203, 

zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 64 v prospech Gustáva Baláža, v podiele 1/1. EURA, 

družstvo má s pánom Gustávom Balážom uzatvorenú „Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na 

nehnuteľnosť“ zo dňa 1.7.2014, ktorou sa p. Gustáv Baláž ako budúci predávajúci zaväzuje odpredať 

EURA, družstvu ako budúcemu kupujúcemu časť pozemku parc. č. KN-C 203 pozdĺž rodinného 

domu súp. č. 986.  

Pozemok, ktorý je predmetom prevodu, je podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš 

stavebným pozemkom. Komisia územného plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja mestského 

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

odporučila predmetný pozemok odpredať. 

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

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

osobitný zreteľ je zdôvodnený v konštatačnej časti tohto návrhu. 
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K bodu  II. 8.: 
 

Spoločnosť MIPAS, s.r.o., so sídlom Belopotockého 623/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 

36 370 096, ako výlučný vlastník nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovský Mikuláš (lokalita 

Háj – Nicovô), a to stavby: „Telekomunikačný kontajner s vysielacou anténou“ (bez súp. čísla), 

postavenej na pozemku parc. č. KN-C 7243/7 ostatné plochy o výmere 35 m
2
 vo vlastníctve mesta, 

požiadala mesto Liptovský Mikuláš o odkúpenie tohto pozemku. Pozemok parc.č. KN-C 7243/7 je 

vytvorený geometrickým plánom č. 45/2014-LM z pozemku parc. č. KN-E 5643/2, evidovaného 

v registri “E“ na liste vlastníctva č. 7123 v prospech mesta Liptovský Mikuláš v podiele 1/1-ina.  

V danom prípade ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod jestvujúcou stavbou, ktorú 

mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, oddelenie územného rozhodovania, stavebného poriadku 

a ŽP povolilo ako drobnú stavbu na základe Oznámenia o ohlásení drobnej stavby a stavebných 

úprav pod č. ÚRaSP 2003/02328-Zt zo dňa 21.05.2003, pre stavebníka MIPAS, s. r. o. Liptovský 

Mikuláš. Stavba nie je zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva, nakoľko takýto druh 

stavieb sa v katastri nehnuteľností nezapisuje do listov vlastníctva.  

Na pozemku parc. č. KN-C 7243/7 vo vlastníctve mesta sa nachádza stavba: „Telekomunikačný 

kontajner s vysielacou anténou“ o výmere 7,13 m
2
, v ktorej je umiestnená technológia na šírenie TV 

vysielania MMDS, ktorého súčasťou je aj vysielanie TV Multiplexu Liptov (TML). Súčasťou 

vysielania TML je aj vysielanie TV Liptov. Zvyšná výmera 27,87 m
2
 tvorí oplotenie 

telekomunikačného kontajnera a je priľahlou plochou, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok s uvedenou stavbou. 

Spoločnosť MIPAS, s.r.o. užíva pozemok, ktorý je predmetom prevodu na základe Nájomnej zmluvy 

č. 01/2011/Práv. zo dňa 01.01.2011 uzatvorenej medzi mestom Liptovský Mikuláš ako 

prenajímateľom a spoločnosťou MIPAS, s.r.o., ako nájomcom, pričom nájomný vzťah medzi 

mestom a spoločnosťou MIPAS, s.r.o.  trvá už od roku 2003.  

Súčasťou prílohy tohto návrhu je aj žiadosť o odkúpenie pozemku zo dňa 31.3.2014 od spoločnosti 

MIPAS, s.r.o., v ktorej sú podrobne vysvetlené  dôvody odkúpenia.  

Existujúca stavba postavená na pozemku vo vlastníctve mesta sa nachádza podľa platného územného 

plánu mesta Liptovský Mikuláš v území poľnohospodársky využívaných plôch a krajinnej zelene. 

Zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia sú prípustnou funkciou. Komisia 

územného plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši posúdila predmetnú žiadosť dňa 03.06.2014 s tým, že odporučila pozemok pod existujúcim 

telekomunikačným kontajnerom odpredať.  

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

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

 

 

K bodu  II. 9.: 
 

Spoločnosť Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s., so sídlom 1. mája 1919, 031 01 

Liptovský Mikuláš, IČO: 36 394 556,  je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich 

sa v k. ú. Liptovský Mikuláš na ulici Moyzesovej, a to pozemku parc. č. KN-C 487/1 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 516 m
2 

 v podiele 2/5-iny, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 

3915 a pozemku parc. č. KN-C 488/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m
2 

 v podiele 2/10-

iny, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 5738. Ide o pozemky, na ktorých je umiestnená 

a vybudovaná stavba parkoviska na ul. Moyzesovej vo vlastníctve mesta, pričom aj mesto Liptovský 

Mikuláš má na predmetných pozemkoch spoluvlastnícky podiel. Na pozemku parc. č. KN-C 487/1 je 

mesto spoluvlastníkom v podiele 1/5-ina (zvyšný podiel 2/5-iny je vlastníctvom neznámych 

fyzických osôb, v správe SR-SPF Bratislava) a na pozemku parc. č. KN-C 488/2 je mesto 

spoluvlastníkom v podiele 26/60-ín (Rímskokatolícka cirkev farnosť Liptovský Mikuláš vlastní 

spoluvlastnícky podiel 1/12-inu a neznáme fyzické osoby, v správe SR-SPF Bratislava sú 

spoluvlastníkom v podiele 17/60-ín). 

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

Mikuláš /lokalita za Domom kultúry/, a to novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 29/34 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 241 m
2 

podľa geometrického plánu č. 54/2014-LM, odčleneného 

z pozemku parc. č. KN-C 29/2, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 6951 v prospech mesta 

Liptovský Mikuláš, v správe Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši.   

Dňa 5.6.2014 požiadala spoločnosť Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. mesto 

Liptovský Mikuláš o zámenu pozemkov, a to pozemok parc. č. KN-C 29/34 vo vlastníctve mesta 

(podľa geometrického plánu č. 54/2014-LM) zameniť za spoluvlastnícke podiely na pozemkoch 
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parc. č. KN-C 487/1 (v podiele 2/5-ín) a parc. č. KN-C 488/2 (v podiele 2/10-ín) v podielovom 

spoluvlastníctve žiadateľa, za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov 

k pozemkom parc. č. KN-C 488/2 a KN-C 487/1, na ktorých je umiestnená a vybudovaná stavba 

parkoviska na ul. Moyzesovej vo vlastníctve mesta.   

Uvedenou zámenou dôjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníckych vzťahov 

k pozemkom parc. č. KN-C 488/2 a KN-C 487/1, na ktorých je umiestnená a vybudovaná stavba 

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

s platným územným plánom mesta. Spoločnosť Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s., 

získa uvedenou zámenou pozemok parc. č. KN-C 29/34 nachádzajúci sa v tesnej blízkosti objektu 

súp. č. 798 postavenom na pozemku parc. č. KN-C 17/1, v ktorom má spoločnosť zriadenú svoju 

prevádzku potravín, a ktorý využije na výstavbu parkovacích plôch a rozšírenie svojej prevádzky.   

Oddelenie ŽP, dopravy a verejných priestranstiev svojím vyjadrením zo dňa 18.8.2014 odporučilo 

predmetnú zámenu pozemkov s tým, že do zámennej zmluvy navrhuje uviesť, že v prípade ak sa 

preukáže existencia káblového podzemného vedenia verejného osvetlenia vo vlastníctve mesta cez 

pozemok parc. č. KN-C 29/34, je potrebné zaviazať nadobúdateľa predmetného pozemku k 

uzatvoreniu zmluvy o zriadení vecného bremena práva uloženia kábla verejného osvetlenia 

v prospech mesta Liptovský Mikuláš. 

Pozemok  parc. č. KN-C 29/34 sa podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš 

nachádza v urbanistického bloku „zmiešané územie mestského centra“ a je stavebným pozemkom 

podľa definície daného urbanistického bloku, pričom ide o pozemok nachádzajúci sa v pamiatkovej 

zóne mesta. Pozemok je voľný, nezastavaný, v súčasnosti sa používa ako dočasné parkovisko. 

Pozemky parc. č. KN-C 487/1 a 488/2 sa podľa platného územného plánu nachádzajú 

v urbanistickom bloku „zmiešané územie mestského centra“ a sú stavebnými pozemkami.  Komisia 

územného plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši posúdila predmetnú zámenu pozemkov dňa 27.8.2014 a odporučila takto navrhnutú zámenu 

s tým, že zámer výstavby na pozemku parc. č. KN-C 29/34 bude rešpektovať platné regulatívy ÚPN. 

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. 10.: 
 

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

Mikuláš /lokalita za Domom kultúry/, a to novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 29/35 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 195 m
2 

podľa geometrického plánu č. 54/2014-LM, odčleneného 

z pozemku parc. č. KN-C 29/2, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 6951 v prospech mesta 

Liptovský Mikuláš, v správe Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši.    

Ing. Ladislav Hološ s manželkou, obaja trvale bytom Smrečany č. 21, 032 05 Smrečany, ako 

vlastníci susedného pozemku parc. č. KN-C 29/12 o výmere 191 m
2
 zapísaného v katastri 

nehnuteľností na LV č. 5032, požiadali mesto Liptovský Mikuláš o odkúpenie pozemku parc. č. KN-

C 29/35 vo vlastníctve mesta, podľa vyhotoveného geometrického plánu č. 54/2014-LM. Účelom 

prevodu je rozšíriť si pozemok parc. č. KN-C 29/12, na ktorom plánujú výstavbu dvojpodlažnej 

budovy s podkrovím v súlade s platným územným plánom mesta liptovský Mikuláš.   

Pozemok  parc. č. KN-C 29/35 sa podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš 

nachádza v urbanistického bloku „zmiešané územie mestského centra“ a je stavebným pozemkom 

podľa definície daného urbanistického bloku, pričom ide o pozemok nachádzajúci sa v pamiatkovej 

zóne mesta. Pozemok je voľný, nezastavaný, v súčasnosti sa používa ako dočasné parkovisko. 

Pozemkom parc. č. KN-C 29/3 prechádza elektrické káblové vedenie v správe SSE-Distribúcia, a.s. 

Žilina. Geometrický plán č. 54/2014-LM na oddelenie pozemku parc. č. KN-C 29/35 bol 

vypracovaný za účasti útvaru hlavného architekta, ktorý požadoval ponechanie prístupovej 

komunikácie v šírke 3,64 m zo severnej strany pozemku parc. č. KN-C 29/35 k objektu 

„trafostanice“ postavenej na parcele č. KN-C 29/3.    

Komisia územného plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja mestského zastupiteľstva 

v Liptovskom Mikuláši posúdila predmetnú žiadosť dňa 27.8.2014 a odporučila odpredaj pozemku 

parc. č. KN-C 29/35 s tým, že zámer výstavby na pozemku parc. č. KN-C 29/35 bude rešpektovať 

platné regulatívy ÚPN. 

Po schválení tohto zámeru mestským zastupiteľstvom  mesto v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejní na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke 
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mesta a v regionálnej tlači zámer predať svoj majetok a jeho spôsob a zároveň zverejní lehoty na 

podávanie cenových ponúk záujemcov. Následne po uzávierke podávania cenových ponúk bude 

prevod pozemku parc. č. KN-C 29/35 schválený v mestskom zastupiteľstve. 

 

 

K bodu  II. 11.: 
 

Mesto Liptovský Mikuláš, je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa na ul. 

Komenského v k. ú. Liptovský Mikuláš, a to: stavby: „KOTOLŇA“ súp. č. 1938 postavenej  na 

pozemku parc. č. KN-C 336/2 a pozemku parc. č. KN-C 336/2 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 275 m², zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 4401.   

Predmetnú nehnuteľnosť v súčasnosti užíva spoločnosti LMT, a.s. Liptovský Mikuláš na základe 

Zmluvy č. 311/2008/Práv.  o nájme hnuteľných a nehnuteľných vecí, o nájme a podnájme nebytových 

priestorov, o prevádzkovaní tepelného hospodárstva, výrobe, distribúcii a predaja tepla a teplej vody 

v znení jej dodatkov. Ide o objekt, ktorý je v časti funkčný (vyrába teplo) a v časti nefunkčný. 

Spoločnosť LMT, a.s. svojím vyjadrením zo dňa 17.07.2014 súhlasí s odpredajom nefunkčnej časti 

tohto objektu za podmienok, ktoré sú uvedené v tomto vyjadrení a sú súčasťou podmienok OVS.  

Predmetný objekt sa v zmysle platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš nachádza 

v urbanistickom bloku: „zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti“ s maximálnou výškou 

zástavby 4 nadzemné podlažia a s maximálnou zastavanosťou pozemku 35%. Komisia územného 

plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši na 

zasadnutí dňa 27.08.2014 odporučila predmetný odpredaj objektu formou OVS.   

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

budúceho kupujúceho podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení, nakoľko časť objektu kotolne je nefunkčná, pričom ide o prebytočný a neupotrebiteľný 

majetok mesta, ktorý mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh. Funkčná časť objektu aj naďalej 

zostane v nájme spoločnosti LMT, a.s. Prístup k objektu je riešený v podmienkach OVS na základe 

požiadavky spoločnosti LMT, a.s. a parkovanie k budúcemu objektu bude následne riešené na 

pozemku parc. č. KN-C 336/3 na základe nájomnej zmluvy, pričom záber pozemku bude určený 

podľa potreby vyplývajúcej z funkčného využitia objektu. 

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. 

 

 

K bodu  II. 12.: 
 

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). 
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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. 

Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) boli schválené 

uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš  č. 56/2014 zo dňa 26.06.2014, pričom 

minimálna požadovaná cena bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 92/2014 

vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Todákom zo dňa 28.04.2014 a predstavovala sumu 18 000 

eur, z toho cena pozemkov (pozemok pod stavbou vrátane priľahlej plochy) bola stanovená na 

10 252 eur pri výmere 203 m
2
 (t.j. 50,50 eur/m

2
) a cena stavby  bola stanovená na 7 748 eur. Mesto 

Liptovský Mikuláš vyhlásilo súťaž v zmysle schválených podmienok OVS  dňa 30.06.2014, pričom 

do konca lehoty na predkladanie súťažných návrhov, t.j. 21.07.2014 nebol mestu doručený ani jeden 

súťažný návrh.  

Na  predaj uvedeného majetku preto navrhujeme vyhlásiť 2. kolo obchodnej verejnej súťaže pre 

výber kupujúceho podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení, s minimálnou kúpnou cenou 16 200 eur, čo je cena znížená o 10 %, z toho je cena stavby 

5 948 eur a cene pozemkov je 10 252 eur. Cena pozemkov je v návrhu nezmenená. Ide o prebytočný 

a neupotrebiteľný majetok mesta, ktorý mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh a stavba neslúži 

svojmu účelu, na ktorý bola postavená.  

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. 

 

 

K bodu  II. 13.: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši schválilo uznesením č. 43/2002 zo dňa 24.6.2002 

zámenu pozemkov v k. ú. Liptovský Mikuláš medzi mestom Liptovský Mikuláš a Ing. Igorom 

Gažom s manželkou, na základe ktorej manželia Gažovci odovzdali mestu pozemok o výmere 176 

m
2 

a mesto im za to zamenilo pozemok o výmere 101 m
2
 (lokalita pešej zóny). V zámennej zmluve, 

ktorej vklad bol povolený katastrálnym úradom pod č. V 2294/2002 dňa 16.10.2002 však bolo 

dojednané, že manželia Gažovci netrvajú na doplatení kúpnej ceny (rozdiel 75 m
2
), ale mesto im za 

to poskytne pozemok na parkovanie pri objekte Domu služieb v Liptovskom Mikuláši.  

Uvedená zámena sa uskutočnila na návrh komisie územného plánovania pri MsZ, keďže projekt 

Pešej zóny zasahoval do pozemku, ktorý bol pôvodne určený na výstavbu ČSOB a ktorý sa stal 

vlastníctvom manželov Gažovcov. Časom sa ukázalo, že predmetná zámena bola zbytočná a mesto 

nadobudnutý pozemok od manželov Gažovcov pri realizácii pešej zóny nevyužilo nijakým 

spôsobom.  

Následne po podpísaní zámennej zmluvy dostalo oddelenie územného plánu za úlohu vyčleniť 

priestory na parkovanie pri Dome služieb manželom Gažovcom a doriešiť uvedenú záležitosť. 

V roku 2008 mala byť urbanisticko - architektonickou súťažou (štúdiou) riešená a schválená 

koncepcia dostavby lokality „Mierové námestie – Dom služieb – Tržnica“. Na základe toho bola 

s manželmi Gažovcami uzatvorená dňa 3.10.2007 Zmluva o výpožičke č. 0085/2007/Práv., ktorou 

mesto ako požičiavateľ poskytlo manželom Gažovcom ako vypožičiavateľom časť pozemku parc. č. 

KN-C 286/1 o výmere cca 65 m2, za účelom užívania piatich parkovacích miest z južnej strany 

tržnice v zmysle schváleného územného plánu mesta. Po schválení súťaže sa požičiavateľ v zmluve 

zaviazal, že vypožičiavateľovi poskytne výmeru 75 m2 na požadované parkoviská, ktoré budú 

v štúdii navrhnuté v dostupnej vzdialenosti od plánovanej výstavby na pozemku parc. č. KN-C 

286/2, ktorý je vo vlastníctve vypožičiavateľa, a to v zmysle uzatvorenej Zámennej zmluvy. 

Nakoľko štúdia v danom čase schválená nebola, mesto túto požiadavku splniť nevedelo.  

Komisia územného plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja mestského zastupiteľstva 

v Liptovskom Mikuláši dňa 21.9.2011 posúdila opätovnú žiadosť manželov Gažovcov o doriešenie 

výmery 75 m2, ale vzhľadom na prebiehajúci proces obchodnej verejnej súťaže týkajúci sa Námestia 

mieru neodporučila žiadosti vyhovieť.  
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Manželia Gažovci naďalej trvajú na doriešení záväzku mesta poskytnúť im v zmysle ustanovení 

Zámennej zmluvy zvyšnú výmeru 75 m
2
 formou odkúpenia a navrhujú riešenie predložené v tomto 

návrhu, za symbolickú kúpnu cenu 1 euro. Predmetný návrh riešenia bol z hľadiska 

územnoplánovacieho opäť prerokovaný v komisii územného plánovania, výstavby a regionálneho 

rozvoja mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 28.8.2013 s tým, že komisia 

odporučila odpredaj pozemkov v zmysle plnenia zámennej zmluvy. Riešenie, ktoré navrhujú 

manželia Gažovci, však nie je v zmysle uzatvorenej zmluvy t.j. plocha, ktorú chcú nadobudnúť od 

mesta, nie je určená na parkovanie na teréne. Podľa stanoviska útvaru hlavného architekta, 

v blízkom okolí objektu Domu služieb nie je žiadna vhodná plocha vo vlastníctve mesta určená na 

výstavbu parkovacích staní, a preto aj takýto spôsob riešenia, je riešením.  

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

Mikuláš stavebnými pozemkami zmiešaného územia mestského centra. 

Keďže sa časom ukázalo, že zámena pozemkov na návrh komisie územného plánovania pri MsZ 

bola zbytočná a mesto v súčasnosti nevie splniť to, k čomu sa zaviazalo v Zámennej zmluve 

a v Zmluve o výpožičke t.j. poskytnúť vhodnú plochu vo vlastníctve mesta o výmere 75 m2 určenú 

na výstavbu parkovacích miest v danej lokalite pre manželov Gažovcov, navrhujeme riešiť danú vec 

tak, ako je to uvedené v schvaľovacej časti tohto návrhu a prevod vlastníctva nehnuteľného majetku 

mesta 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.    

Podľa čl. 5, písm. D., Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš, pri prevodoch 

majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa alebo v odôvodnených prípadoch môže byť sadzba cien 

za odpredaj pozemku znížená na základe uznesenia mestského zastupiteľstva (cena môže byť 

upravená na výšku stanovenú v znaleckom posudku alebo symbolickú).  
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Ceorne1riclý pión je podklodom na próvne ikOny keď édaje doterajšieho stovó výkazu sirvr sú ‚hodné s údojrn platných výpisav Z katastra nrulrľnostl

Dňcc Meno: Dňc: rMerro:

_____

7.5.201jjVlodJmír čers/vik ‘‘‘ rž1/ýH Ing. Mi/osla, Ilavský
Nové hronrce boli v prlrode oznaČené i iii o prese %o 4dpÍson

- 29Zéznam podrobného merania (meračský nd) Č.
1134

Vyhotoviter Kraj Okres Obec
Žilinský L/p/o vský Mikuléš LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

- Kat. čís1o MapovýNobrezw J.Kralo 4584 ézemie Oko//Čně plánu 08/2014 list Č 6—5L/p/o vský Mikuláš
03101

GEOMETRICKÝ PLÁN nb0:n1t05t1‘

Vyhotovil Autorizačrre aveh

bet. múrom

Súrrdrrce hrrdov znotzných Čisiomi a ostotné mercčsk
údaje sú ulotvné vo všeobecrrvj dol‘umentóch

Úradne ove-2
Mv-rci Ing.Kotaríno C-a Iókovó

Úrodne overeod ZÓÓr4dNRSR Č. 21571995
Z.z. o ‚

°v5ctkc a podpis

oČ. 650 — 1997
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P RÍLtJfIA
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Infoimatívna kópia z mapy
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Liptovský Mikuláš ‚

Obec: LIPTOVSKI MIKULAS
Katastrálne úzernie: Liptovská Ondrašová

05. augusta 2014 11:03

SCALE 1: 1 369
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22- Pozemok, na k/aram je postavená inž,)7ierska stavba — cestná, m,‘stna a
účelová komun,kácia, lesná cesta, parná cesta, chodník, nek,yté parko vLko a
icli súčasti
18- Pozemok, na ktoramje dvor

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje cloterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnu teľnosti

Vyhotoviteľ Kraj Žilinský
Okres

L,,to vský Mikuláš
Obec

Latavský Mikuláš
I I

Číslo I MapovýGEODETKA, so; Katastr.
okáOndm plánu 440265955/2013 iistč. 35122územie

T Vansovej f2
03101 L,oto vský Mikuláš ‘ ‘

IČO: 44026595 GEOM RICKY PLAN na na oddelen/e pozemku parc. c 88/585

Vyhotovil Autorizačne ovedl Úradne ovedl

_____________________________________ __________ _______________________

Meno‘ ‘_Katarina Gavláková

Dtm: I Meno: Ing JozefGIut Dňa: I Meno: Ing. JozefG/ut Dňa: Cislo-
2O/2804,2014 2804.2014 55 2O/ I

995Nové hranice holi v prírode označené Náležitosťami a presnost‘ ed som Úradne overené NR SR č.215/1
plotom, roXormi

Záznam podrobného merania (meračský náčd) Č.

Súradnice bodov označených čislami a ostatné me- *

‚‘
Z.z. o geodézb

1186 I °

_______________

‚

račské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii dpis

1<
3

VÝKAZ VÝMER

PR(LOHP Cv 4j1ai2

Doterajšĺ stav Zmeny Nový stav
Číslo

PK Výmera Druh k od Číslo Výmera Druh Vlastník
parcelyvlozk e parcele m parcely m pozemku (ina oprav, osoba)

pozemku parcely — —

LV PK KN ha m2 čisto číslo ha m2 kód adresa (sídlo)

STAV PRA VNY JE TOTOŽNÝ S REGISTR0M C KN

4401 88/185 8915 zastapt 68/185 8876 zastavpi doteraji
22

88/585 37 zastav.pi Mesto
18 Lítovský Mikuláš

Spali 8915

Legenda. kádspůsobu využívanin oozemkov:

8915
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Uracj geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Informatívna kápla z mapy
Vytvoren cez katastrálny portál

Okres: LptOský MikuI 11. augusta 2014 11:56
Obec: LIPTOVSKY MIKULÁŠ
Katastrálne územie:pa!úd
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P R(LOHA
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Informativna kópia z mapy
Vytvorené cez katastrálny portál

V

Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Katastrálne územie: Palúdzka

SCALE 1: 1 369

20 O 20 40 60

11. augusta 2014 11:57
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ‚

Informatívna kópia z mapy
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Liptovský Mikuláš 13. augusta 2014 15:33
Obec: LIPTOVSKY MIKULAS
Katastrálne územie: Liptovský Mikuláš
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PRÍLOHA Uf‘

;uInrhý pián je podkiadom ni prá 1w úi.ony, kcd údaje dotera,šwho stavu výkazu výmer iú zhodné s údajmi platných výpiov Z katastia nchnuteI‘notí

Vyhia«viiei‘ Kraj Okrn Obcc

Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
DAGEON s.r.o. Kat. Čiio Mipový
Agátová 485/8 územc Liptovský Mikuláš piánu 45347191 - 39/2014 iLt. 2-5/43, 2-6/21

031 04 Liptovský Mikuláš na oddelenie nehnutel‘ností p.č. 222/19
Ičo: 45347191 GEOMETRICKY PLAN pre zápis na LV

Vyhotovil Autnizačne ovcrii Úradnc ovenF

Mcno: Ing. Gavláková Katarina
l)ňa Meno: 1)ňic Mimo, Dňa Óvio:

21.2014 Ing. SvctIan Horvithovi J 1 Ing. Ilavský Miroslav . 7 ii-.‘t (.12/ 2LV5L
Novi hranice boii v prirode označené Nálcáitenťainj a priĺsť Úradne ovennw podľa9zouiNI1Rstavbou, plotom, kohluui “ Č. 215/1995 Z. z. o gcodézii aztiigia6i
/zumpodrnbnchomnia(rnerIimk) ti.icll)c \

ĺ/Zř
mirič.e

.... ‚ — Pečiatksapndpiv 7t ‘‘O_.‘

1. Č. 650- 1997
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GP 45347191 -3912014

PRÍLD11P 1)
VÝKAZ VÝMER

Doterajší sta“_____ Zmeny —- Nový_stavČIsIo
k J od Druh Vlastnlklistu parcely Výmera Druh Diel parcele parcely Číslo Výmera pozemku (má opráinená osoba)vlastn. — pozemku Číslo Číslo m2 Číslo m2 parcely — — kód adresa, (sidlo)LV PK KN ha m2

ha m2

Stav právny je totožný s registrom C KN

4401 222/17 1155 zat. p1. 222117 1104 zast. p1. Doterajší

W 51 zasL p1. EURA, družstvo
18 Nešporova 1214/22, Lipt. Mikuláš

1155
1155

Legenda: kód spósobu využivania 18 Pozemok, na ktorom je dvor
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Informatívna kópia z mapy
Vytvorené cez katastrá lny portál

SCALE 1: 3 822
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Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: LIPTOVSKY MIKULAS
Katastrálne územie: Liptovský Mikuláš

13. augusta 2014 14:22
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VÝKAZ VÝMER

PRÍLOFIA 8 P
rana lľi

32- Ck,to,mnalebo urnový haj
99- Pozemok využívanýpodfa c/mhupozemku

Doterajši stav Zmeny Nový stav
Číslo

Výmera Druh
D

k Od
Číslo Výmera Druh Vlastníkparcely

-vlast.
e parcele m parcely m pozemku (ina oprav, osoba)— pozemku parcely — —LV KN - E KN ha m2 číslo číslo ha m2 kód adresa (sldlo)

STAV PRÁVNY

7123 5643/2 4 3404 trvtráv.p I 7243,7 35 (5643/2 4 3369 tív.tráv.p) doterajši

1 5613/2 35 7243/7 35 ostatpí MIPASs.ro.,
99 Be/opotocké/,o 623

L.M,kuláš

SpoJi‘ 4 3404 35 35 4 3404

IAV PODIA REGISTRA .Q1(N
7243/1 4 3787 ostat.pL 7243/1 4 3752 ostatp1 do1erajJ

32
L4‘ 7243,7 35 ostat.pí ako v stave právnom

99
Spali

Legenda: kódspÓsobu vyiižívania pozemkov:

4 3787 4 3787

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov Z katastra nehnuteľnosti
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PRÍI.OI1t.8 9
MIPAS s.r.o,Belopotockého 623/6,031 01 Liptovský Mikuláš

Zapísaná v OR OS Zilina Oddiel sro,vl.Č.10197/L

MESTS:KY UFAD
LP. i

Mesto Liptovský Mikuláš: So.

Štúrova 1989/41 FvČ JíISV
03101 Liptovský Mikuláš

- Lipt.Mikuláš 31.3.2014

VE C : Žiaclosťo odkúpenie pozemku —parcela Č.KN 7243/1
Práv.2014/01009-002/Pop

K Vášmu listu zo dňa 18.3.2014,ktorého obsahom je oznámenie o Vašom zamietavom stanovisku
k našej žiadosti, ohľadom kúpy horeuvedeného pozemku,Vám zasielam nasledovné stanovisko:

Opátovne Vás Žiadam o predaj časti pozemku č.KN 7243/l v k.ú. Liptovský Mikuláš kóta
Háj —Nicovo o výmere 36 m2 a prosím o opätovné prerokovanie našej žiadosti z nasledovných
dóvodov:

1. Na uvedenom pozemku sa nachádza naša stavba „ Telekomunikačný kontajner s vysielacou
anténou“schválená a povolená oddelením územného rozhodovania,stavebného poriadku a ŽP,
Liptovský Mikuláš dňa 21.5.2003, v ktorom je umiestnená technológia na šírenie TV vysielania
MMDS,ktorého súčasťou je aj vysielanie TV Multiplexu Liptov (TML)

2. Súčasťou vysielania TMLje aj vysieianie TV Liptov.Projekt TML vznikol na podnet našej
spoločnosti z dóvodu zachovania vysielania TV Liptov

3. Vysielanie TV Liptov prostreciníctvom našej spoločnosti je poskytované bezodplatne.Len táto
skutočnosť prináša TV Liptov v porovnaní s možnosťami šírenia svojho vysielania u mých
prevádzkovateľov (Towercom as) úsporu viac ako 30 000€/ročne

4. Zámerom našej spoločnosti je vysielania TML a tým aj TV Liptov postupne rozširovať aj do
oblastí,kde je príjem vysielania MMDS v súčasnom období obmedzený alebo nemožný.

5. Pre svoje podnikateľské zámery potrebujeme vybudovanie potrebného technického stabilného
zázemia bez rizika finančných výkyvov.Aj keďponuku na 15 ročný prenájom považujeme za
ústretový krok z Vašej strany,radi by sme sa vyvarovali eXtrémov v zmene zmluvných
podmienok prenájmu,ktoré sme museli prežívať v rokoch 2007-2010 (bezdóvodné zvýšenie
výšky nájmu o 100%, zmluva o prenájme maximálne na 6 mesiacov....) a ktoré m6žu po
prípadných zmenách vo vedení mesta LM nastať.Taktiež doposiar zaplatený nájom ako aj budúci
možný nájom predstavuje nie zanedbateľnú finančnú čiastku.

Snahou našej spoločnosti je vytvárať pre šírenie vysielania TV Liptov čo najprijateľnejšie
podmienky a toto vysieianie d‘alej rozširovať medzi čo najširšie vrstvy obyvateľstva.Tento náš
zámer na druhej strane prináša pre našu spoločnosť finančné náklady a investície so spornou
návratnosťou.•Z uvedených dčvodov budeme nútení pri zamietavo stanovisku z Vašej strany tieto
naše aktivity obmedziť alebo jrehodnotiť podmienky bezplatného šírenia vysielania TV Liptov
v našom systéme MMDS.

Ing.Miroslov Paulínyi
konatefMIPAS, s.r.o.

Belopotockého 623/6
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 36370096 DIČ: 2021014193 \\
lČ DPH <2O21O14193
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PPSLo1iI Cv.

VÝKAZ VÝMER

Doterajší stav Zmeny Nový stav
Číslo

D
k Od - Druh VlastníkPK Vymera Di-uh Cislo Vyrnera

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

pozemku parcely — —

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

STA V PRÁ VNY JE TOTOŽNÝ S REGISTROM C KN

6951 29/2 6848 zas/avpí 29/2 6412 zas/avpí doteiají

t2 241 zas/avpt LIPPEKks..

22 1.rnája 1919, L M/kutáš
29/35 195 zastavpt Ho/oš Ladislava manŽ,

‘ 22 Smrečany č21

Spoh 6848

Poznámka: Stavba Domu kultúty s.č 2030 ‘c-KN29/2 - doterajší stav)jezapísaná na L Vč 6951- c-KN 29/2 - nový s/av.

Leqenda: Á-ód spósobu využ/vaniá pozemkor

16- Nebylová budova so súpisným čís/am
22- Cestya komun,kác/e, chodník, parko visko a/c/i súčasti

6848

podkladom na právne ‘kony, keď údaje doterašieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnutetností
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PíLo L1Ob
tr al/l

SpoIi 6848 6848

Poznámka: Stavba Domu ku/túry s.č 2030 (C-KN 29ĺ2 - o‘oterajŠI sta v)je zapIsaná na L Vč 6951- C-KN 29/2 - nový stav

Legenda: kód spósobu vyuŽJvanL ozemkov:

16- Nebylová budova so súp;sným čís/om
22- Cestya komunikác,e, c/iodn,k, parko visko a kh súčasti

VÝKAZ VÝMER

Doterajší stav Zmeny Nový stav
Číslo

D
‘ k Od -. ‚ Druh VlastníkPK Vymera Druh CasIo Vymera

vložk‘ parcely
e parcele m2 parcely m2 pozemku (má opráv. osoba)

pozemku parcely — —

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

STAVPRÁVNYJE TOTOŽNÝ S REGISTROM C KN

6951 29‘2 6848 zas/avpí 29/2 6412 zastavpí do/eraJí
16

29/34 241 zas/avpí LIPPFKk.s.,
22 1máj 1919 L/vÍ,ku/áš

I.J‘ 29‘35 195 zas/a vpí Ho/oš Lad/s/ava mam
‘ 22 Smrečany č21

stavu výkazu výmer sú zhodné s Z kataslra nehnuteťnoslí
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PRÍLOHP .11 a
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Informatívna kópia z mapy
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: LIPTOVSKY MIKULAS
Katastrálne územie: Liptovský Mikuláš

21. augusta 2014 8:08

SCALE 1 1 369
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Informatívna kópia z mapy
Vytvoreně cez katastrálny portál

Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: LIPTOVSKY MIKULÁŠ
Katastrálne územie: Liptovský Mikuláš

335/l

21. augusta 2014 8:14
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COFELY-LMT JI

1csu [JW\ky vUkuL‘
N1cstsk‘ UraLI

()ddcIcnk pr‘ivnc
iúma J99$1
031 42 Liptok‘ M kiil

Vá it značky I zo dňa Naša značka Vybavuje I teinfón DňaPráv, 20l4I0264-02íDZR LMR2014-63 Tekel 17.7 2014
4-421 007840194

VEC Vyjadrenie

Mesto Liptovský Mikuláš, ako výlučný vlastník objektu nachádzajúceho s v k. ú.Liptovský Mikuláš, stavby Kotolňa súp. Č. 1938 postavenej na parcele KN-C 336/2, naspožiadalo o stanovisko k plánovanému odpredaju nefunkčnej časti tohto objeku.Naša spoločnost‘ súhlasi s odpredanim časti objektu, za pod mienok.• V priestoroch predmetného objektu sa nachádza verelný rozvod tepla a teplej vody,požadujeme aby kupujúci dal tieto rozvody zakreslit. a aby zabezpečil odvkladovaniebezodpiatného vecného bremena v prospech prevádzkovatela verejnéha rozvodu.LMT, as.
• Rozvody navrhujeme na náklady kupujúceho odizolovat‘, skontrolovat ich stava nasledne ošetrit‘ náterom a zaizolovat‘ zodpovedajúcou tepelnou izoláciou• Na západnej strane objektu je umiestnená elektromerová skriňa pre plynovú kotolňua privodný kábel z elektrornerovej skrine je vedený po južnej stene objektuPožadujeme aby kupujúci dal tieto rozvody zakreslíť, a aby zabezpečil odvkladovanebezodplatného vecného bremena V prospech LMT, as., pripadne ak to vyplyniez projektu stavby, zabezpečil ich preloženie na vlastné náklady.• Na pozemku kde sa nachádza prijazdová komun:kácia je vybudovaná plynováprípojka, vodovodna a kanalizačná prípojka, preto požadujeme aby uvedenýpozemok nebol odpredaný, ale aby holo v prospech kupujúceho zriadené právoprechodu
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Ing. Jozf Fabian
riaditef spoločnosti

LMT, a.s.
LMT, a. s. — ul. 1. mája. 43—031 01 — Liptovský Mikuláš — Slovenská republikaTel. +421 (44) 5514515—Fax +421 (44)5514515 —www.cofely.skbankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. — Č.ú. 2626180567/1100IČO: 44438982— DIČ: 2022712274 — iČ DPH: 51<2022712274Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Odd.: Sa, Vložka Č: 10663/L



VÝKAZ VÝMER

P RÍLOII P č.12j
Doterajší stav Zmeny Nový stav

Číslo
D

. k od -. . Druh Vlastníklistu Vymera Druh Cislo Vymera
vlast. parcele m2 parcely rn2 pozemku (má opráv. osoba)

— pozemku parcely
LV KN - E f KN ha m2 číslo číslo ha m2 kód adresa (sídlo)

STAV PRÁVNY

955 27726 737 op‘ 1 192/6 11,1 (277ř2R 627 ostipl) dolerafí

1 277/26 110 19216 110 zastavpl Mesto LII/f‘ku/áš,
22 Štúrová 1989/4/,

L.fvljku/áš

Spali 737 110 110 737

STA V PODĽA REGISTRA C KN

19211 747 zastav.pí 192/l 637 zastav.p/. doteraji
22

192‘6 110 zasta vpí. a/v vs/avo právnom
22

SpoI 747 747

LeQenda: kódspósobu vvužívania pozemkov:

22- C‘estya komun,kác/e, chodník, parkovLsko a/cl, súéasti

:rcny ťrJ Lipt vk Mik uJíš
lrny odbor

y/w -

Úradne ove enéd! 9 zákona NR SR215I1995
Zz. o geodézii a kartografii

to
(.

\Pečiatka a podpis (!

Geomelrický plán je podkladom na právne úkony. keď údaje do!erajšieho stavu výkazu výrner sú zhodné s ůdajrni platných výpisov z katasíra nehnutefností
Vyhotoviteí Kraj

.Ž/ikiský Okres
LitovskýfWikuláš

Obec
L,otovskýM,ku/áš

Katastr. Číslo Mapový
GEODÉZIA LMPD szo. územie plánu 27/20141M list Č. — 2
Hollého 7; 01050Ž,iLoa

‚ ‚
na oddelen,é a uréeníe vlastníckychprávkp.ě 192!6a zápL

IČO: 47324317

GEOMETRICKY PLAN
Vyhotovil Autorizačne overil Úradne overil

Meno: Ing. Katarína Gavláková
Dňa: I Meno: Ing. PeterHanh Dňa: Meno: Ing Janka Kon,rová Dňa: I Číslo:17022014 17 0220/4 INové hranice bolí v prirode označené

múriní častnestab//,žovaná
Záznam podrobného merania (meračský náčrt) Č.

624

Súradnice bodov označených čislarni a ostatné me
račské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumenlácii

Náležitosťami a presncstu zodpovedá predpisom

Pečiatka a jodpis
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PRfLQHP Č11
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Infoirnatívna kópia z mapy
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Liptovský Mikuláš 04. júna 2014 16:00
Obec: LIPTOVSKY MIKULAŠ
Katastrálne územie: Demänová
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PYÍLOHA 13a
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Informatívna kópia z mapy
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Liptovský Mikuláš ‚

Obec: LIPTOVSKY MIKULAS
Katastrálne územie: Liptovský Mikuláš

08. júla 2014 11:30
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Geometíick‘ plan je podkladem na pravne ukony. ked udaj dojeiajbieho stavu vyka:u vymer sú zbodne $ udajrni platnych výpisov z katasha sehnatelnost:

Ič:sio
uzem:e plánu 3108619506‘2014 lisjč, L/a(ovskyM/ku/Š26ĺ21

G E OM ETR I C KÝ PLÁN na oda‘elenie pozernkovparc 286,‘ 15, 286/16

KrajVyhotov: tel

Ing. Rášová Sora
Ing Rčelova SoÁa geooVt5*e slu2by

Ut 1,iej; 54, 051011 into vský Mikuláš
/CO: 31086195

Okres
1o/ovský Mi‘kulš/

Obec

\yhotovi

1)5022014

liptovský Mikuláš

Meno Ing Sní/a Rášova

Nove sanice bol: v porode označeny

nm yene koli‘kj‘, k/jitce
Zanam podrobnnho merania (meíačskv načít) č,

E 2838

Si/radnice todov onačených č:slami a ostatne my

račske údaje str uložene vo všeobecne: dokumentaci:



Pfl‘LQHf ‘.13
VÝÁaz výrnQrJgeomeÍnckérnu plánu Č 31086195- 06‘2014 S/r,o 11

.

VÝKAZ VÝMER

toterajší stav Zmeny Nový stav

‘ Číslo
D

k od - Druh Vlastník
PK Vymera Druh Cisio Vymera

vložk
pamely

e parcele m2 parcely m2 pozemku (má opráv, osob;))
pozemku parcely

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

STř-Y PRA VNY JE TOTOŽNÝ S REG/STROM C KN
4101 286 1 2366 zas/a vpí 286,1 2336 zas/a vpí doter,

25

286 15 30 zas/av p1 Ing. Ga2o bjo, ; inuiz.

25 Nora rod cái;iá‘o
Nov2Č330

‘ 4važiiá Poiobi

4101 2863 171 zas/av pí 2863 126 zas/a vpí c1o/eíajr,,

16 45 zastavpí big. Gažo Igora ‚imod.

25 Nora rod Čániáwl

Nová 5330
‚ Záva2n/ Porubo

2537

LgvndaÁodsp6sobiijživaněapgpgjjikov:

25- Os/a/id tndin,erska stavba

2537
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Zámenná zmluva

uzatvorená medzi zmluvnými stranai
SJ M‘

Prvá zmluvná strana: M e s t o Liptovský Mikuláš, so sídlom Ul. Štúrova 1989/41

zastúpené MUDr. Alexandrom Slafkovským, primátorom mesta

ICO: 315524

Druhá zmiuvná Strana: Ing. Igor G a ž o ‚ nar. 4.10.1964 a manželka Mgr. Nora Gažová

rod. Cániová, nar. 25.8.1968, obaja bytom Liptovský Mikuláš, Iii.

Brezová Ii

‚
v tomto znení:

či.‘.
1.1 Prvá zrnluvná strana je výlučným vlastníkom nehnutel‘nosti nachádzajúcej sa V k.ú.

Liptovský Mikuláš - časti pozemku parc.č. KN 286/2 zast. plocha „dielu 1“ O výmere 101 m2

podľa geometrickým plá.nom Č. 31086195-27/2002, pričom „diel 1“ je vytvorený z pozemku

parc.č. KN 286/1 zast. plocha o výmere 8757 m2 zapísaného na liste vlastníctva Č. 4401

v katastri nehnutel‘ností vedenom Správou katastra Liptovský Mikuláš.

1.2 Druhá zmluvná strana je výlučným vlastníkom nehnutel‘ností nachádzajúcich sa v k.ú.

Liptovský Mikuláš — pozemkov pare.č. KN 286/3 zast. plocha „dici 3“ o výmere 171 m2 a

parc.č. KN 286/4 zast. plocha „diel 4“ o výmere 5 m2 vytvorených geometrickým piánom Č.

31086195-2‘7/2002 z pozemku parc.č. KN 286/2 zast. plocha o výmere 1090 m2 zapísaného

na liste vlastníctva Č. 5087 v katastri nehnuteI‘ností vedenom Správou katastra Liptovský

Mikuláš.

či. II.
Prvá zmluvná strana odovzdáva druhej zmluvnej strane do bezpodielového spoiuvlastníctva

manžeiov v predošlom článku označenú nehnutel‘nost‘ pod bodom 1.1 — časť pozemku parc.č.

KN 286/2 zast. plocha „die! 1“ o výmere 101 rn2, ktorú druhá zmluvná strana prijíma výmenou

za nehnuteľnosti — pozemok parc.č. KN 286/3 zast. plocha „diel 3“ o výmere 171 m2 a

pozemok parc.Č. KN 286/4 zast. plocha „dici 4“ o výmere 5 m, taktiež opísané v článku I.

bode 1.2 tejto zmluvy, ktoré odovzdáva do vlastníctva prvej zmluvnej strane. Prvá zmluvná

Strana pozemky parc.Č. KN 286/3 a parc.č. KN 286/4 výmenou za čast‘ pozemku parc.Č. KN

286/2 „dici 1“ prijíma.



PRÍLOIIA
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Či. iii.
3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že hodnota časti pozemku parc.č. KN 286/2 „dielu 1“ o
výmere 101 m2 vo vlastníctve prvej zrnluvnej strany je 50.500,- Sk a hodnota pozenikov
parc.č. KN 286/3 a 286/4 o celkovej výmere 176 m2 vo vlastníctve druhej zmluvnej strany je
88.000,- Sk, čo je 500,- Sk/m2.Druhá zinluvná strana netrvá na doplatení sumy presahujúcej
hodnotu pozemkov, nakoľko sa prvá zmluvná strana zaväzuje, že vo zvyšnej výmere 75 m
poskytne druhej z.mluvnej straiie pozemok na parkovanie pri objekte Domu služieb
v Liptovskom Mikuláši.
3.2 Uradná cena pozemkov je podl‘a vyhlášky MF SR Č. 465/199 1 Zb. o cenách stavieb,
pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a
náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších zmien a doplnkov 500,- Sk/m2
pre k. ú. Liptovský Mikuláš.

či. Iv.
Táto zmluva je v súlade s uzneseníin Mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši č.
43/2002 zo dňa 24. júna 2002.

či. V.
Zmluva nadobudne účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu do katastra
nebnuteľností Správou katastra Liptovsky Mikuláš.

či. Vl. -

Daň z prevodu nehnutel‘ností podl‘a zákona č. 318/1992 Zb. o dani z dediČstva, dani
z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnutel‘ností v znení neskoršich zmien a doplnkov
bude uhradená druhou zmluvnou stranou, nakol‘ko podl‘a 8 ods. 3 písm. f) zákona č.
3 18/1992 Zb. v piatnom znení prvá zmluvná strana nie je daňovníkom dane z prevodu
nehnutel‘nosti.

či. VII.
Účastníci tejto zmluvy prehiasujú, že ju uzatvorili slobodne a vážne, určite, zrozumitel‘ne a bez
nátlaku, na dókaz čoho ju potvrdzujú svojimi podpismi.

či. VIII,
Po vklade tejto zmiuvy bude Správou katastra Liptovsky Mikuláš založený list vlastníctva Č.
4401 pre k.ú. Liptovský Mikuláš s týmto zápisom:
A — LV: pozemok parc.č. KN 286/3 zast. plocha o výmere 171 m2

pozemok parc.č. KN 286/4 zast. plocha o výmere 5 m
B — LV: Mesto Liptovský Mikuláš ‚ ICO: 315524 — v celosti
C—LV: bez zápisu
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a list vlastníctva Č. 5087 pre k.ú. Liptovský Mikuláš bude upravený týmto zápisom:A — LV: pozemok parc.č. KN 286/2 zast. plocha o výmere 1015 m2B — LV: Ing. Igor Gažo RC 641004/6984 a manželka Mgr. Nora Gažová RC 685825/6658bytom Liptovský Mikuláš, Brezová 11 — v celosti ako BSM
C — LV: bez zápisu

či. Ix.
Táto zmluva je vyhotovená v 8 rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zmluvná stranaa 6 rovnopisov bude predložených Katastrálnemu úradu v Ziline, Správe katastra LiptovskýMikuláš.

V Liptovskom Mikuláši dňa 22.8.2002

prvá zrnluvná strana: druhá zmluvná strana:

Mesto Liptovský Mikuláš
zastúpené Ing. I or Gažo

MUDr. Ax‘ovským
primátorom m sta Mgr. Nor‘Gažová

‘/l
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