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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKQM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 14.12.2017 číslo 12017

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

nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupiteVstvo

I. konštatuje, že

komisia finančná a majetkovoprávna MsZ prerokovala dňa 27.11.2017 návrh na predaj prebytočného

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

v časti II. tohto uznesenia a odporúča ho M5Z schválit; ale v bode 2. odporúča schválit kúpnu cenu 66

eur/m2 a v bode 3. odporúča schválit kúpnu cenu 49 eur/m2.

Mestská rada prerokovala dňa 07.12.2017 návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku

do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia

a odporúča ho M5Z schválit.

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

mesta Liptovský Mikuláš.

II. schvaľuje

1. predaj prebytočného nehnuterného majetku spósobom podlá 9a ods. 8 písm. b) zákona Č. 138/1991

Zb. o majetku obcí v platnom zneni, vk. ů. Liptovský Mikuláš — pozemkov parc. Č. KN-C 503/5 zastavané

2



plochy a nádvoria o výmere 1 m2 a parc. Č. KN-C 6556/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m2

podľa geometrického plánu č. 36735299-133/2017 !pozemky spolu o výmere 64 m2!, nachádzajúcich sa

na ul. Hollého, spoločnosti Live Center, 5.r.O., so sidlom Kyjevské nám. 14857/10, 974 04 Banská

Bystrica, IČO: 47384298, za kůpnu cenu 6400 eur (1. j. 100 eur/m2). Účelom prevodu je

majetkovoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. KN-C 503/5 a KN-C 6556/3 zastavaných stavbou:

‚Rozostavaný viacúčelový objekt LIVE CENTER“ bez súp. č. na pozemku parc. Č. KN-C 499 vo

vlastníctve nadobúdatera (LV Č. 6891) vrátane priľahlej plochy, ktorá svojlm umiestnenĺm a využitím tvorl

neoddeliterný celok s predmetnou stavbou. Pozemok parc. č. KN-C 503/5 je zastavaný oporným múrom

stavby a pozemok parc. č. KN-C 6556/3 je v Časti zastavaný dvoma opornými múrmi a v časti tvorl

spevnenú priľahlú plochu k existujúcej stavbe.

Všeobecná hodnota pozemkov parc. č. KN-C 503/5 a KN-C 6556/3 podra znaleckého posudku Č.

256/2017 zo dňa 21.11.2017 vypracovaného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na

2055,68 eur, zaokrúhlene 2060,00 eur, čo je 32,12 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku

mesta vedeného v účtovnĺctve k 30.11.2017 predstavuje 1 062,21 eur, čo je 16,597 eur/m2. Pozemky,

ktoré sú predmetom prevodu sa poda platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský

Mikuláš nachádzajú v zóne I., priČom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku jev danej zóne stanovená

na 66 eur/m2 - 100 eur/m2. Uvedený prevod nepodlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta, internetovej

stránke mesta a v regionálnej tlaČi.

2. predaj prebytoČného nehnutel‘ného majetku spůsobom podfa 9a ods. 8 písm. b) zákone č. 138/1991

Zb. o majetku obcí v platnom zneni, v k. ů. Liptovský Mikuláš, a to:

a) pozemku parc. č. KN-C 3317/31 zastavané plochy a nádvoria O výmere 291 m2, evidovaného

v katastri nehnuternosti na LV Č. 4401 a

b) pozemku parc. Č. KN-C 3317/165 zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2 podľa

geometrického plánu Č. 36735299-121/2017

/pozemky spolu o výmere 405 m2!, nachádzajúce sa na ul. Za Havlovci, v prospech Stavebného

bytového družstva Liptovský Mikuláš, so sldlom ul. Kollárova 3588, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO:

00222 011, za kúpnu cenu 18 225 eur (t. j. 45 eur/m2). Účelom prevodu je majetkovoprávne

usporiadanie pozemku parc. č. KN-C 3317/31 zastavaného stavbou. „Sklad údržby súp. Č. 4380 vo

vlastnlctve nadobůdateľa (LV Č. 1025) vrátane priíahlého pozemku parc. č. KN-C 3317/1 65, ktorý svojím

umiestnenim a využitím tvori neoddeliteFný celok S predmetnou stavbou.

Všeobecná hodnota pozemkov parc. č. KN-C 3317/31 a KN-C 3317/165 podía znaleckého posudku Č.

27/2017 zo dňa 11.11.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Tiborom Molnárom je stanovená na

12587,40 eur, zaokrúhlene 12600,00 eur, tj. 31,08 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku

mesta vedeného v účtovníctve k 30.11.2017 predstavuje 6159,65 eur. Pozemky, ktoré sú predmetom

prevodu sa podFa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne

II., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2- 66 eur/m2.

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

regionálnej tlaČi.
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3. predaj prebytoČného nehnutel‘ného majetku spósobom podia 5 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991

Zb. o majetku obcí v piatnom zneni ako prípad hodný osobitného zretera, v k. ú. Liptovská Ondrašová —

pozemku parc. č. KN-C 88/468 záhrady o výmere 249 rn2, nachádzajúceho sa na ul. Roľnickej,

Stanislavovi Chaloupeckému a manželke Ing. Emilii Chaloupeckej do BSM, obaja trvale bytom

Roín[cka 448/17, 031 05 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, za kúpnu cenu 11 205 eur (t. J. 45

eur/mi), za účelom zriadenia záhrady a oddychoveJ zóny k rodinnému domu súp. Č. 448 na parcele Č.

KN-C 88(136, pričom dójde kzlúčeniu s pozemkami parc. č. KN-C 88/186, 88/542 vo vlastníctve

nadobúdateľov (LV Č. 4029).

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovnictve k 30.11.2017 predstavuJe

413264 eur, čo je 16,597 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podra platných Zásad

hospodárenia s rnajetkorn mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II., pričom minimálna kúpna cena za

1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/rn2 - 66 eur/m2. ide o prevod majetku mesta z dóvodu

hodného osobitného zretera, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom

uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a nternetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zretel‘a:

pozemok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza za rodinným domom súp. Č. 443 postaveným na

parcele č. KN-C 88/1 86 a pozemkom parc. č. KN-C 88(542 vo vlastnfctve žiadateľov (LV Č. 4029), ktorí

ho využijú zlúČenlm so svojim vlastnictvom. Žiadatelia pozemok dlhodobo užlvajú viac ako 15 rokov na

základe nájomnej zmluvy za úČelom jeho zveľadenia. Pozemok je znehodnotený vybudovaným kanálom

na odvod povrchových vád.

4. uzatvorenie dodatku č. I k Zmluve o nájme nebytových priestorov Č. 149/2015/SMM/NP zo dňa 25.2.2015

na zniženie sadzby nájmu prenajatého nehnuterného majetku mesta, spósobom podia 5 9a ods. 9 písm.

c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v píatnom znení ako priped hodný osobitného zretefa, v k. Ú.

Iranovo, ato nasledovne:

— u nebytových priestorov ovýmere 127,10 m2 nachádzajúcich sa na prízemi, vobjekte:,,Kultúrny

dom“ súp. Č. 54, postavený na pozemku parc. Č. KN-C 4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 994 rn2,

evidované v katastri nehnuteľnosti na liste vlastnícWa č. 267—sa znižuje sadzba nájomného pre nájomcu

Liptovské pekárne a cukrárne VČELA — Lippek, k. s. 50 sidlom 1. rnája 1919, 031 01 Liptovský

Mikuláš. IČO: 36394556, na 25 €imesiac (Článok II., bod 2. a 3. predmetnej zmluvy). Ostatné Časti

zmluvy sa nemenia.

ide o prenechanie nehnuterného majetku mesta do nájmu z dövodu hodného osobitného zreteía, na

schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, priČom uvedený nájom podlieha

zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zretera:

- spoločnosť Lippek, k. s. má prenajaté nebytové priestory od roku 2003, obČania mestskej časti sů

zvyknuti na služby predajne potravin,

- občania v mestskej časti líanovo na hovoroch s občanmi požadovali zachovanie prevádzky potravin,

- predajňa potravĺn ponúka základný sortiment tovaru nevyhnutný pre domácnosť v mestskej časti

llanovo,
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- predajňa toho druhu je jedinou v mestskej časti Iľanovo,

- predajňu potravin využivajú hlavne občania, ktori nemóžu z rčznych dóvodov vycestovať na nákup

do mesta Liptovský Mikuláš ( staršĺ občania, občania So zn[ženou pracovnou schopnosťou),

- predajňa potravín je zabezpečená aj počas dni voľna, čo občania využivajů na účel nákupu tovaru, pre

ktorý by museli vycestovať do mesta Liptovský Mikuláš,

- v predajni je každý deň čerstvé pečivo, nakoFko spoločnosť Lippek k. s je výrobcom tohto pečiva, ktoré

je jednou so základných potravin,

- predajňu často využivajú návštevnici a turisti rnestskej časti na nákup základných potravin,

- spoločnosť Lippek k. s. si plní všetky povinnosti voči mestu a mesačne uhrádza nájom za nebytové

priestory.

5. a) podia 5 9 ods. 2 písm. a) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci vpiatnom zneni spösob prevodu

vlastnictva nehnuternosti vk. ú. Liptovský Mikuláš — pozemku parc. č. KN-C 3363/49 trvalé trávne

porasty o výmere 2373 m2— obchodnou verejnou súťažou (ďalej len “OVS‘),

b) podra 5 9 ods. 2 písm. b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v piatnom zneni podrnienky

obchodnej verejnej súťaže a/ej len „OVS) na prevod nehnuternosti v/c ú. Liptovský Mikuláš —

pozemku parc. č. KN-C 3363149 trvalé trávne porasty o výmere 2 373 rn2, nasledovne:

Qsobitne schvaľované podmienky

schválené Mestským zastupiteľstvom Liptovský Mikuláš uznesenim č /2017 Zo dňa 14.12.2017.

Predmet Ovs

1. Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predm?tu súťaže a uzatvorenie kúpnej

zmluvy na predaj predmetu súťaže nachádzajúci sa na Nábreži J. Kráľa, ato nehnuteľnosti:

pozemku parc. č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty o výmere 2 373 rn2,

nachádzajúceho sa v k. ú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš,

zaplsanom na W č. 4401 v katastri nehnuteínosti vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš,

katastrálnym odborom.

2. Funkčné a dominantně využitie predmetu súťaže;

2.1 Severná časť pozemku p. č. KN-C 3363/49 (pod[a grafickej prilohy č. 4) sa nachádza podra platného

územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesenim mestského zastupite[stva

Liptovský Mikuláš č.115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závázná časV bola vyhlásená všeobecne závázným

nariadenim mesta Liptovský Mikuláš č.7/2O1ONZN dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 v zneni

zmien a doplnkov v urbanistickom bloku zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti‘. Max.

výška zástavby v predmetnom bloku je 5 nadzemných podlaží a index zastavanej plochy je rnax.40 %.

Prevládaiúcim funkčným využitlm je formujúce typický verejný charakter prostredia s koncentráciou

zariadenl občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre

uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateFov i návštevnikov mesta. Najmá: administrativa, zariadenia

obchodu celomestského I regionálneho významu, služieb, kultúry, zábavy, zariadenia verejněho

stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia školstva, zdravotnictva, soc. starostlivosti, zariadenia

zábavy,...
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Pripustné je funkčné využitie nenarůšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prevládajúci

charakter a kvalitu prostredia. Najmä: bytové domy s polyfunkčným parterom, zariadenia výrobných

služieb a drobnej výroby bez neprimeraných negativnych 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, špecifickě zariadenia dopravy lokálneho

významu okrem heliportu, podmienené preverenim podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou

štúdiou, ktorá bude zohradňovať nielen územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia,

zariadenia technickej infraštruktúry slůžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, plochy

upravenej zelene, ČSPH ako súčasť objektov a areálov občianskej vybavenosti,

Nepripustné je funkčně vvužitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi

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

prirahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadeni občianskej vybavenosti.

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

zástavby, zariadenia priemyselnej a pol‘nohospodárskej výroby, stavebnlctva, sklady s vysokými nárokmi

na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia

odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovin/, zariadenia energetiky lokálneho

významu bez negativnych dopadov na okolitě prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus,

malá vodná elektráreň,.../, zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva

/cintoriny, urnové háje, krematóriá/, samostatne stojace ČSPHr..

2.2 Ostatná časť pozemku p. Č. KN-C 3363/49 sa nachádza v urbanistickom bloku „zmiešané územie

s prevahou zariadeni pre šport a rekreáciu‘. Max. výška zástavby v tomto bloku sú 4 nadzemné podlažia

a index zastavanej plochy je max. 35 %.

Prevládaiúcim funkČným vvužitlm tohto bloku je formujúce typický charakter prostredia s nižšou intenzitou

využitia územia a s koncentráciu krytých i otvorených zariadeni pre šport a rekreáciu celomestského i

regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály potrieb obyvaterov i

návštevnĺkov mesta. Najmä: zariadenia pre šport a rekreáciu, zariadenia verejného stravovania a

prechodného ubytovania, zariadenia obchodu a služieb — dominantne integrované do športovo

rekreačných komplexov, zariadenia pre kultúru a zábavu,...

Prípustné je funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prevládajúci

charakter a kvalitu prostredia. Najmä: administrativa, zariadenia školstva, zdravotnictva, soc.

starostlivosti, zariadenia individuálnej rekreácie, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej

dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, špeciřické zariadenia dopravy

lokálneho významu okrem heliportu - podmienené preverenim podrobnejšou dokumentáciou a

environmentálnou štůdiou, ktorá bude zohíadňovať nielen územnotechnické predpoklady, ale aj

prevádzkové obmedzenia zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem

bioplynovej stanice, plochy upravenej zelene,

Nepripustné je funkčné vvužitie, 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 zariadenl športu a rekreácie. Najmä: rodinné domy, bytové domy,

zariadenia OV regionálneho významu s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu a negatĺvnym vplyvom
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na kvalitu prostredia /veľkoobchodné zariadenia, hypermarkety (bigbox)/, zariadenia priemyselnej

a pornohospodárskej výroby, stavebnictva, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia

nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového

hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovin/, zariadenia energetiky lokálneho významu bez

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

elektráreň,..J, zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebnictva /cintorÍny, urnové

háje, krematóriá/,

Potrebný počet parkovacích stáni podra platných STN je nutné zabezpečíť na vlastnom pozemku.

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 94920,00 eur

(slovom: devát‘desiatštyritisicdeväťstodvadsať eur), Ĺ j. 40 eur/m2.

Kúpnu cenu zn[ženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok obchodných

verejných súťažl uhradi vlťaz súťaže najneskór do 14 dni od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Cena predmetnej nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku č. 246/2016 zo dňa 25.10.2016

vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Todákom ako všeobecná hodnota majetku podía vyhlášky

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanoveni všeobecnej hodnoty

majetku predstavuje sumu 53 200 eur, t. j. 22,41 eur/m2. Cena za predmet súťaže je určená na základe

znaleckého posudku a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 30.11.2017 predstavuje

177,23 eur, čo je 0,075 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom OVS sa podía platných Zásad

hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v II. zóne, pričom minimálna kúpna cena

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

4. Výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu 20% z minimálnej kúpnej ceny, t. j. 18984,00 eur

(slovom: osemnásťtislcdevšťstoosemdesiatštyri eur), ktorá musí byť zložená na bankový účet vedený

v Prima banke Slovensko, as., č. ú.: SK 61 5600 0000 0016 0044 8065 BlC: KOMASK2X najneskór tri

pracovné dní pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov.

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

mesta Woriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky, resp. úhrady kůpnej ceny so započĺtanim

finančnej zábezpeky.

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

vedený v Prima banke Slovensko, as., IBAN 51<89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X.

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

zastupitefstva 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, Č. 102/2014 zo dňa 23.10.2014. Č. 120/2016 zo dňa 15.12.2016, Č. 19/2017

zo dňa 13042017, Č. 69/2017 zo dňa 21.09.2017 ač /2017 Zo dňa 14.12.2017.

II.

Časový plán súťaže

1. Vyhlásenie súťaže: 19.12.2017

2. Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalšich podkladov, ktoré sa nachádzajú

na Mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách č. dveri 204, II. poschodie, kontaktná

osoba: JUDr. Lakotová, tel. Č.: 044/5565241, e-mail: s.lakotova(ämikulas.sk.

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 19.01. 2018 do 14.00 hod.
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4. Termín otvárania obáiok a vyhodnotenia sút‘ažných návrhovje 29.01.2018013.00 hod.

5. Viťaz súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 90 dni odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou.

V prlpade, že do 10 kaiendárnych dni od vyzvania na uzavretie kúpnej zmiuvy víťaz súťaže neuzatvorl

tůto zmiuvu v zmysie podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmiuvy.

‚ti.

Kritérium hodnotenia návrhov

1. Kritériom pre hodnotenie prediožených sůťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za

nehnuteínosti prediožená navrhovaterom.

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

podmienok súťaže. V pripade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorši termín podania návrhu.

Iv.
Osobitné dojednania

V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujůci si je vedomý, že cez pozemok parc. č. KN-C 3363/49

prechádzajú verejné vodovody DN 800 a DN 1000 s ochranným pásmom 2,5 m od potrubia na obe

strany a vodovodná prípojka s vodomernou šachtou pre tenisovú halu.

Ing. Ján Bicháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2017
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Důvodová správa

Kbodu 1.:

Spoločnosť Live Center, S.r.O., So sldlom Kyjevské nám. 14857/10, 974 04 Banská Bystrica, ičo: 47384298

(ďalej len ‚Spoločnost‘), je výlučným vlastníkom rozostavanej stavby: „Rozostavaný viacúčelový objekt LIVE

CENTER“ bez súp. Č., postavenej na pozemku parc. č. KN-C 499 zastavané plochy a nádvoria O výmere 974

m2 vk. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Hollého, zapísanej v katastri nehnuteľnosti na LV Č. 6891. Na predmetnú stavbu

bob vydané mestom Liptovský Mikuláš právoplatné stavebné povolenie pod č. ÚR a SP/2012-04421/03-BR Zo

dňa 08.10.2012, povolenie na zmenu stavby pred dokončenĺm pod č. ÚRaSP 2016/00982-03/Vi zo dňa

12.04.2016 a povolenie na zmenu stavby pred dokončením pod Č. MsÚ/ÚRaSP 201 7/03978-03/ZBr zo dňa

22.09.2017 pre stavebníka Live Center, s.r.o. Počas realizácie stavby došlo pri Zhotovovaní oporných múrov

stavby k ich osadeniu na susedné pozemky vo vlastnĺctve mesta Liptovský Mikuláš. Z tohto dóvodu dala

Spoločnosť vyhotoviť geometrický plán č. 36735299-133/2017, ktorý preukázal existenciu oporných múrov na

cudzích pozemkoch, pričom ide o výmeru 10 m2. Na základe uvedených skutočností Spoločnosť požiadala

mesto o usporiadanie vlastnickych vzťahov k pozemkom parc. č. KN-C 503/5 a KN-C 6556/3 podra

vyhotoveného geometrického plánu. Nakoľko je stavba umiestnená na cudzich pozemkoch, nie je možné ju

skolaudovat‘.

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

nachádzajú v urbanistickom bloku: „zmiešané územie mestského centra“. Komisia územného rozvoja

a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši posúdila dňa 25.10.2017 uvedenú žiadosť stým, že

odporučila odpredaj pozemkov pod vybudovanými opornými múrmi (záberje lOm2) a z ulice Hollého odporučila

odpredať pozemok až po obrubník chodníka. Na základe uvedenej požiadavky je vyhotovený aj geometrický

plán Č. 36735299-133/2017 pre účely prevodu.

Prevod vlastníctva nehnuterného majetku mesta navrhujeme vykonať podľa 5 9a ods. 8 písm. b) zákona č.

138/1 991 Zb. o majetku obci v platnom zneni. ‘

K bodu 2.:

Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš, so sidlom ul. Kollárova 3588, Liptovský Mikuláš 031 01, ičo:
00 222 011 !ďalej ako „SBD Liptovský Mikuláš“! je výlučným vlastnikom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kú.

Liptovský Mikuláš, na ul. Za Havbovci, ato stavby: „Sklad údržby súp. Č. 4380 zapisanej v katastri

nehnuteľnosti na LV Č. 1025, postavenej na pozemku parc.č. KN-C 3317/31 (bez pozemku). Právny vzťah

k pozemku na ktorom leží stavba súp. Č. 4380 je evidovaný na LV Č. 4401, v prospech mesta Liptovský Mikuláš,

v podiele 1/1.

Okrem pozemku parc. Č. KNC 3317/31 o výmere 291 m2 pod eXistujúcou stavbou je mesto Liptovský Mikuláš

výlučným vlastnikom aj novovytvoreného pozemku parc. Č. KN-C 3317/165 ovýmere 114 m2 podľa

geometrického plánu Č. 36735299-121/2017, ktorý je priľahlou plochou stavby a ktorý svojim umiestnením

a využitim tvori neoddeliteľný celok s predmetnou stavbou.

SBD Liptovský Mikuláš požiadalo mesto Liptovský Mikuláš o odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 3317/31

a novovytvoreného pozemku parc.č. KN-C 3317/165, za účebom majetkovoprávneho usporiadania vlastnickych

vzťahov k pozemkom, na ktorých je vybudovaná stavba vo vlastnlctve žiadatera, vrátane priľahlej plochy.

Pozemok zastavaný stavbou vrátane pozemku tvoriaceho prirahlú plochy predstavuje spolu výmeru 405 m2.
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V súčasnosti SBD Liptovský Mikuláš tieto pozemky užlva na základe platnej nájomnej zmluvy, uzatvorenej na

dobu určitú do 15.10.2022.

Pozemky parc. č. KN-C 3317/31 a KN-C 3317165, ktoré sú predmetom prevodu, sú podľa platného územného

plánu mesta Liptovský Mikuláš stavebnými pozemkami urbanistického bloku: »obytné územie s prevahou

bytových domov“. Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiterstva v Liptovskom Mikuláši

posúdila predmetnú žiadosť dňa 2808.2017 s tým, že odporučila pozemky odpredať po jestvujúci chodník

zjužnej strany (uvedená požiadavka je zoh[adnená v geodetickom zamerani Č. 36735299-121/2017 pre

účely prevodu).

Tunajšie oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácii a verejných priestranstiev svojim vadrenim zo

dňa 19.09.2017 taktiež odporúča odpredaj predmetných pozemkov stým, že prístup k stavbe súp. č. 4380 je

zabezpečený z miestnych komunikácií v okoli budovy, na ktoré je budova a vchod do budovy už napojený.

Parkovanie motorových vozidiel v rámci tejto stavby súp. Č. 4380 má SBD Liptovský Mikuláš vyriešené vo

vlastných objektoch „garáži“ nachádzajúcich sa v tesnej blizkosti stavby súp. Č. 4380. Motorové vozidlá

v majetku SBD Liptovský Mikuláš sú v čase pracovnej doby v teréne a mimo pracovnej doby sú garážované

V priestoroch vlastných garáží.

Na základe uvedených skutočnostl navrhujeme prevod vlastnlctva nehnuterného majetku vykonať podľa 5 9a

ods, 8 psím. b) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obcĺ v platnom znení.

Kbodu 3.:

Pán Stanislav Chaloupecký a manželka Ing. Emilia Chaloupecká, obaja trvale bytom Rornícka 448/17, 031 05

Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, sú bezpodielovými spoluvlastnikmi nehnuternosti nachádzajúcich sa

v k. ú. Liptovská Ondrašová, a to stavby „rodinného domu“ súp. Č. 448 postavenom na pozemku parc. č. KN-C

88/186, a pozemkov parc. č. KN-C 88/186 zastavané plochy a nádvoria o výmere 392 m2 a parc. č. KN-C

88/542 ostatné plochy o výmere 62 m2, zapisaných v katastri nehnuteľností na liste vlastnictva č. 4029.

Ako žiadatelia požiadali mesto Liptovský Mikuláš o odkúpenie pozemku parc. Č. KN-C 88/468 záhrady o výmere

249 m2, ktorý sa nachádza za ich rodinným domom súp. Č. 448, a ktorý už dlhodobo uživajú a zvefaďujú na

základe nájomnej zmluvy ako záhradu,

Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podra platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš nachádza

v urbanistickom bloku: »obytné územie s prevahou rodinných domov“ aje stavebným pozemkom. Komisia

územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši posúdila dňa 25.10.2017

uvedenú žiadosť stým, že odporučila odpredaj pozemku parc. č. KNC 88/468.

Prevod vlastnictva nehnuteíného majetku mesta navrhujeme vykonať podľa 5 9a ods. 8 pism. e) zákona Č.

138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni ako pripad hodný osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ je

zdóvodnený v schvaľovacej časti tohto návrhu.

K bodu 4.:

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom nehnuternosti nachádzajúcej sa v k. ů. lFanovo, na lranovskej

ulici, ato objektu: „Kultúrny dam“, súpisné číslo 54, postavený na pozemku parc. č. KN-C 4 zastavané plochy

a nádvoria o výmere 994 m2, evidované v katastri nehnuternosti na LV Č. 267.

Mestu Liptovský Mikuláš boIs doručená dřia 24.10.2017 žiadosť Liptovských pekárni a cukrárni VČELA —

Lippek, ks. (ďalej Jen „Lippek, k. s.‘) o podstatné zniženie nájmu v prenajatých nebytových priestoroch

kultúrneho domu lľanovo, slúžiacich ako predajňa potravin.
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Spoločnosť Lippek, k. s. v súčasnosti uhrádza mestu mesačný nájom vo výške 12710 eur (bez energií), čo je

určený nájom v zmysle platnej smernice mesta Liptovský Mikuláš v čase uzatvorenia nájomnej zmluvy. Zmluva

o nájme nebytových priestorov je platná do 31.01.2020. Ako dčvod zniženia nájmu uvádzajú, že hoci náklady

na predajňu minimalizujú a účtujú len tle najnevyhnutnejšie, predajňa je z dóvodu nízkych tržieb stratová.

Predajňu majú v pláne prevádzkovať aj naďalej, ako prieskumnú, so snahou minimalizovať stratu. Lippek, k. s.

predložil k žiadosti O zníženie nájmu účtovně závierky predajne potravIn v kultúrnom dome Iranovo za roky

2014, 2015 a 2016, kde vykazujú hospodárskyvýsledok - stratu.

Zníženie sadzby nájmu za nebytový priestor navrhujeme riešiť dodatkom k platnej zmluve o nebytových

priestoroch, pričom pri prenájmoch majetku mesta z dóvodu osobitného zretera móže byť sadzba cien za

prenájom znížená na základe uznesenia mestského zastupiteístva, čo je v zmysle Čl. 6, písm. A, bodu 3. Zásad

hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš.

K bodu 5.:

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastnĺkom nehnuteínosti nachádzajúcej sa na ul. Nábrežie J. Kráľa, v k.

Ú. Liptovský Mikuláš, a to pozemku parc. č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty o výmere 2373 m2 zapísaného

v katastri nehnuteínosti na LV č. 4401.

Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši posúdila dňa

27.10.2016 odpredaj predmetnej plochy a odporučila predaj pozemku parc. č. KN-C 3363/49 stým, že

navrhované funkčné využitie pozemku bude v súlade s platným územným plánom mesta.

Nakoľko ide o prebytočný majetok mesta, ktorý mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh, navrhujeme

vykonar obchodnú verejnú sút‘až Iďalej Ian „OVS“! pre výber kupujúceho podra 9a ods. 1 písm. a) zákona

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Hlavným kritěriom pre výber viťaza je najvyššia ponúknutá

kúpna cena pri splnení podmienok súťaže. Zostatková hodnota prevádzaněho majetku mesta vedeného

v účtovnĺctve k 30.11.2017 predstavuje 177,23 eur, čoje 0,075 eur/m2.

Predmtná nehnutel‘nosť už bola mestom trikrát odpredávaná na základe OVS, podmienky na predaj predmetu

Ovs boli schválené:

1/ uznesenlm mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 120/2016 zo dňa 15.12.2016, pričom minimálna

požadovaná cena za predmet súťaže bola stanovená na 156618€, t.j. 66 eurlm2,

2/ uznesenlm mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č. 19/2017 zo dňa 13,04.2017, pričom minimálna

požadovaná cena za predmet súťaže bola stanovená na 140 956€, t.j. 59,40 eurlm2

___________

3/ uznesením mestského zastupiteístva Liptovský Mikuláš č. 69/2017 zo dňa 21 .09.2017, pričom minimálna

požadovaná cena za predmet súťaže bola stanovená na 118650€, tj. 50 eurim2.

Mesto vyhlásilo súťaž v zmysle citovaných uzneseni a schválených podmienok OVS v termíne od 20.12.2016

do 20.01.2017, v termine od 25.04.2017 do 25.05.2017 avtermine od 03.10.2017 do 03.11.2017, pričom

mestu vo všetkých troch prlpadoch nebol doručený ani jeden súťažný návrh. Komisia finančná, majetkovo

právna a cestovného ruchu na svojom zasadnuti dňa 27.11.2017 odporučila pre 4. kolo súťaže znižiť minimálnu

kúpnu cenu na 40 eur/m2, čo je o 20 %.

Pod písm. a) predkladáme návrh v zmysle 59 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obci v platnom

znení o spósobe prevodu vlastnfctva nehnutelného majetku, podIa ktorěho sa prevod vlastnictva má

vykonať na zákläde obchodnej verejnej súťaže.
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Pod písm. b) predkladáme návrh v zmysle 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obcí v platnom

znení na schválenie podmienok obchodnej verejnej sút‘aže, ktoré boll vypracované v súlade so Zásadami

hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom zneni.
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aonetňcký plán je podkladom na právte úkony, ked údaje doterajšieho stai výkazu výner sú ziiodiié S údajmi platEých výpisov Z katasua nehnuternosti

PRÍLOHA Č. 2b

totct laj
M,s

Okres
Ljotoi‘siýMikuš I ovský Mikuláš

REALLIPTO V s.r.o. Kalast Číslo Mapový
kenie LotovsAýM?kuiáš plánu 36735299- 121/2017 list č. 2-6/42

Kpt NáiepAu2O27/12 03 10 l%otoský

M/Au/M
ida 36735299 GEO M ETR i CKÝ P LÁN

na oddelenie a urn vtprávakpo:emAup.č3317/165

VIiotoil Atgodzae Úradne ovesil
Meno Ing. Katarina Gaviáková

Meno; Ján Jurča mi

13092017

ově hranice bdi v prirode označené

Aut‘. nbtan;i stavbou

Dňa:

záznam podroĎnéio merania (meračský náäl) Č.

3334

Meno Ing FmntišekHr/c
14092017

Súradníce bodev označených čislami a ostatié ne

račské údaje sú uložené vo veobeoiej dokumentácii

t.č. 6.50-1997

Náležitosťwni a presnosfou zodpovedá predpisoni

4 pč‘

3 Pečiaa a podpis
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331 7ř32
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iz výmerlugeometrtkémupQnu Č 36735299- 121/2017

PRÍLOHA Č.
uana Vl

5 5177

leoenda Iédsoásobu wd‘an oozemkov

VÝKAZ VÝMER

S 5/fl

29- Olmsná oíbázekň parÁ. reÁreačná zekň pcfovnlde ýu2ň‘an/e
18-Bvor

Doterajší stav Zmeny Nový stav

Číslo D

listu Výmen Druh
k od Číslo Výmera

Druh Vlastiiík

Aast.
parcely

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

LV KN - E j KN ha m2 Číslo Číslo ha m2 kód adresa (sídlo)

STAV PRÁVNY

7123 3183 408 záhrada I 33 17/165 7 (3183 401 záhrada) doteraŇí
7/23 3297 36 zaslavpi 2 33/7/165 /2 (3297 24 zas/avpij do/ara/i

7123 3298/3 70 zas/avp1 i .3317/165 39 (32981 31 zastavpij do/e,wi

7/23 32981/0/ 1266 trvtrávp 4 33/7/165 10 (3298‘lOl 1247 trvtrávp) doteraŇi
Ď 3317/165 9

7123 6617/Í 86 zastavpi Ó 33 17/165 II (6617/1 75 zas/avpi) do/em/i

7/23 6618/2 43 zas/a vp! 2 3317/165 2 (66181 4/ zas/avp1) do/em/i

7/23 66/8‘3 30 zastavp1 3317/165 9 (6618/3 2/ zsstav.pij doteraý

7/23 6660,206 186 vdnáp1 . 3317/765 8 (6660/206 178 vodná p/j do/ara/i

7123 6660‘207 568/ vodná pí 10 33 17/165 7 (6660/207 5674 vodnápij do/ara/i

‚ 3/83 7 33771165 114 zas/arpi Stavebné
2 3297 /2 /8 bitové dniisAv
J 3298/3 39 L.MÁ1uíš

4 3298/101 /0
5 3298‘lOÍ 9
6 66/7/I /1
? 66/8/2 2

t 6678/3 9
6660/206 8

10 6660/207 7

SpoŘ 7806 114 /14 7806

STAV PODĽA REGISTRA C KN

33/7/39 5 5/fl os/alp! 3317/39 5 5063 ostatpí aÁo vs/a ve prŠvnorn

r____% fl
3317/165 ) 114 zas/av p1 a(o vsta:vprávnom
—‘ 18

t.Č. 6.76-1997
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