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NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 13. 4. 2017 číslo 12017

K bodu: Zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš

Mestské zastupiteľstvo

I. Bene na vedomie

lnformáciu o zmenách rozpočtu na rok 2017— dofinancovanie kapitálových výdavkov v roku 2017

II. Konštatuje, že

Komisia finančná a majetkovo právna na svojom zasadnutí dňa 27.03.2017 a mestská rada na svojom
zasadnuti dňa 06.04 2017 materiál prerokovali a odporučili ho predložiť na prerokovanie zastupiteťstvu.

Ill. Schvaľuje

1. Zmenu rozpočtu — dofinancovanie investĺcii z rezervného fondu pripravované pre rok 2017

Povolené prekročenie príjmových finančných operácii na položke 454001 - Prevod prostriedkov z peňažných
fondov — rezervný fond vo výške 55733 eur a povolené prekročenie kapitálových výdavkov na položke
717002— Rekonštrukcia a modernizácia -budova MsÚ - práce naviac.



Program Názov SUMAveur
Por.číslo Krytie podprogram

Prevod prostriedkov z peiíažných ~ 733
46 454001 fondov — rezervný fond

1.
Rekonštrukcia a modernizácia — 55 733

46 0111 717002 17.2. budova MsÚ-práce naviac (RF)

Por.číslo Krytie

2.

Názov

3. Zmena rozpočtu — Na náhradu trov odvolacieho konania z rezervného fondu pre rok 2017

Povolené prekročenie príjmových finančných operácii na položke 454001 - Prevod prostriedkov z peňažných
fondov — rezervný fond vo výške 119 357 eura povolené prekročenie bežných výdavkov na položkách 642029
— Na úhradu — Rozsudok Krajského súdu — AF Development s.r.o. (BF) vo výške 100 600 eur, 637031— Pokuty
a penále — úrok z omeškania (BF) vo výške 10026 eur, 637012— Poplatky — trovy súdneho konania (BF) vo
výške 8 731 eur.

SUMAv eur

Prevod prostriedkov z peňažných I
I 119357

fondov — rezervný fond I
Na úhradu - Rozsudok Krajského II 100 600
súdu — AF Development s.r.o. (BF) I
Pokuty a penále — úrok i 10026
z omeškania (BF)
Poplatky—trovy súdneho konania
(BF)

Názov

2. Zmena rozpočtu - financovanie investícii z rezervného fondu pre rok 2017

Povolené prekročenie príjmových finančných operách na položke 454001- Prevod prostriedkov z peňažných
fondov — rezervný fond vo výške 27 960 eur a povolené prekročenie kapitálových výdavkov na položke
721001— Transfer VPS (kapitálový) - vybavenie triediacej haly.

Program SUMAveur
podprogram

Prevod prostriedkov z peňažných 27960
fondov — rezervný fond I
Transfer VPS (kapitálový) - 27960
vybavenie triediacej haly (RF) I

Por.číslo Krytie
Program
podprogram

8731



D6vodová správa
K bodu 1:
Na základe zmluvy Č. 710/2016/PM Zo díía 23.06.2016 o poskytnutí NFP s Ministerstvom životného
prostredia na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu v Liptovskom
Mikuláši“ bola následne uzatvorená ZoD Č. 759/2016/Výst. Zo dňa 25.07.2016 na zrealizovanie investiČnej
akcie „Stavebné úpravy budovy Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši“ so zhotoviterom KAPA Stavebná
spoločnosť s. r. o., Banská Bystrica na sumu 2055407,58 eur vrátane rezervy 2,5 % v sume 50 131,90 eur
na nepredvídateFné okolnosti pri realizácii stavby. Po Začatí stavebných prác a otvorení samotnej konštrukcie
vonkajšej budovy fasády, výmene okien boli Zrealizované naviac práce, ktoré projektová dokumentácia
neobsahovala a ktoré obsahujú ešte naviac práce oproti schválenej rezervy 2,5 %‚ ktoré treba zrealizovať
pre ukončenie stavebných prác ako celok. Z tohto důvodu podľa čI. 13., bodu 13.4 sa uzatvoria Dodatky Č.4
na sumu 49472,44 eur z póvodnej rezervy 50 131,90 eur a Dodatok č.5 na sumu 56 392,16 eur vrátane DPH,
o ktorú musíme navýšiť rozpočtovú rezervu.
Dodatok č.4 obsahuje naviac práce hlavne na stavebných objektoch:
1-15-1- Zateplenie obvodového plášťa,
1-15-2- Výmena výplní otvorov, vnútorné vysprávky, úpravy obkladov nad oknami,
1-15-4 - Zateplenie stropu nad suterénom - demontáž dreveného obkladu stropu suterénu.
Dodatok č. 5 obsahuje naviac práce hlavne na stavebných objektoch:
1-15-1- Zateplenie obvodového plášťa — ukladanie kamenného obkladu budovy,
1-15-2 - Výmena výplní otvorov - vývoz sutiny z LOB, montáž pákového mechanizmu k oknám, výmena výplní
otvorov - vonkajšie vysprávky, izolácia a obloženie LOB, parapety vo foyer,
1-15-9 - Výmena svietidiel - likvidácia žiariviek.

K bodu 2:
Finančné prostriedky budú použité na doplnenie vybavenia triediacej haly perforátorom (zariadenie na
úpravu fliaš pred lisovaním), čim sa dosiahne vyššie zhutnenie zlisovaných fliaš, virbulátorom ( zariadenie
na úpravu novín a časopisov pred lisovaním) a pásovým dopravníkom s magnetickým valcom. Účelom tejto
modernizácie je tiež zvýšenie efektivity práce a zníženie nárokov na pracovné sily.

K bodu 3:
Rozpočtovou zmenou sa rieši vrátenie zábezpeky 100 600 eur, ktorú zaplatila mestu Liptovský Mikuláš .s.r.o.
AF Development (ďalej len AFD) so sídlom Okružná 18, 058 01 Poprad. Zábezpeka je navýšená o úrok
z omeškania 9,05%/rok v sume 10026 eur a súdne poplatky 8731 eur. O povinnosti mesta uhradiť celkovú
sumu 119 357 eur rozhodol súd dňa 15.2. 2017, na základe toho, že sa AFD formou žaloby ktorá bola
podaná vo februári 2016 domáhal vrátenia zábezpeky. Túto svoju pohradávku odůvodnil tým, že sa zúčastnil
obchodnej súťaže na kúpu Veľkého domu služieb, parkoviska a trhoviska na Námestí mieru v Liptovskom
Mikuláši, ktorú dňa 6.3.2014 uznesením Č. 23/2014 schválilo Mestské zastupiterstvo a na základe
podmienok verejnej obchodnej súťaže zložil v prospech mesta zábezpeku. Na základe výsledku verejnej
obchodnej súťaže bola so spoločnosťou ADF zo strany mesta uzatvorená Kúpna zmluva. 12. 12. 2014 mesto
pre nedodržanie lehoty na odkúpenie predmetu zmluvy (doplatenei kúpnej ceny) od zmluvy odstúpilo.
Mesto uvedenú zábezpeku vtom Čase AFD nevrátilo, nakoľko situáciu posúdilo tak, že sa jednalo
o zabezpečenie mesta pre prípad, že by z nejakého důvodu bol predmet kúpnej zmluv“ nedodržaný.
Po oznámení o otvorení súdneho sporu ADF s mestom, 23. 6. 2016 vedenie mesta Liptovský Mikuláš
predložilo Mestskému zastupiterstvu návrh na uzavretie mimosúdneho vyrovnania medzi mestom
Liptovský Mikuláš a AFD s.r.o. za podmienok, že mesto Liptovský Mikuláš sa v dohode zaviaže uhradiť
spoločnosti AFD, s.r.o. sumu 50000,. eur z titulu vrátenia časti finanČnej zábezpeky zaplatenej
spoločnosťou ako navrhovateľom v obchodnej verejnej sútaži, vyhlásenej mestom Liptovský Mikuláš
10.3.2014, predmetom ktorej boli nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Námesti mieru v Liptovskom Mikuláši.
Spoločnosť AFD, s.r.o. sav dohode zaviaže, že si nebude uplatňovať nárok na zaplatenie ušlého zisku, úroku



z omeškania, nárok na náhradu trov právneho zastúpenia a trov konania vedeného na Okresnom súde
Liptovský Mikuláš a vezme spM žalobu na Okresnom súde Liptovský Mikuláš.
Predložený návrh nebol prijatý,. Pozmeňovacím návrhom schváleným Mestským zastupiteľstvom bob
odporučené primátorovi mesta objednať nezávislú právnu analýzu obsahu kúpnej zmluvy ako aj procesu
odstúpenia od kúpnej zmluvy medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou AFD, s.r.o. v roku 2014.
Z analýzy, ktorá bola vykonaná vyplynul nasledovný záver:

„Odstúpením mesta Litovský Mikuláš zo dňa 12.12.2014 došlo k zrušeniu kúpnejzmluvy so spoločnosťou AF
Development s.r.o. uzatvorenej dňa 10.09.2014, od začiatku. Na kúpnu zmluvu je nutné hradieť, akoby nikdy
nebola uzavretú. Zmluvným stranám nevyplývajú z kúpnej zmluvy žiadne práva ani povinnostL
Podra Čl. Čl. I, bodu 3 Všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží mesta Liptovský Mikuláš v
prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany víťaza, sa finanČná
zábezpeka nevracia.
Vpredmetnej veci nemožno prihliadať len na gramatický výklad ustanovenia Čl. I., bodu 3 VPOVS (všeobecné
podmienky obch odnej verejnej súťaže), ale vec je potrebné skúmať aj v logických súvislostiach a prihliadať
na účel daného ustanavenia. Nemohlo byť úmyslom mesta, aby v prípade zániku zmluvy bala zábezpeka
vrátená spať uchódzačovi, kedpráve zábezpeka mala slúžiť na to, aby so zabránilo zmareniu súťaže a tým
zmareniu celého procesu prevodu majetku mesta.
Pokiaf VPOVS ustanavujú pre pr(pad neuzatvorenia, t.j. nepodp(sania, kúpnej zmluvy sankciu v podobe
prepadnutia cele] zábezpeky, potom nemůže byť porušenie zmluvy zo strany AFD as tým spojené odstúpenie
mesta od zmluvy považované za menej závažné porušenie, za ktoré by AFD neniesol žiadnu zodpovednosť
Za použitia logického výkladu a aplikácie ustanovenia Čl. I, bodu 3 VPOVS nemožno sumu 100.600,00 €
považovať za bezdůvodné obohatenie, kedk suma 100.600,00 C nebala uhradená mestu ako časť kúpnej
ceny z titulu zrušenej kúpnej zmluvy, ale oko zábezpeka v rámci obchodnej verejnej súťaže.
S paukázaním na uvedené sa domnievame, že mesta nie je povinné vrátiťspaloČnosti AF Development s.r.a.
sumu 100.600,00 C, nakolko táto prepadla v prospech mesta z důvodu, že nedošla k uzavretiu platnej kúpnej
zmluvy“~
Napriek tomuto právnemu názoru mesto prehralo súdny spor už 5 dní po prerokúvaní návrhu na
mimosúdnu dohodu v MsZ - rozsudok bol vynesený 28.6.2016. Odvolania mesta voči rozhodnutiu súdu
zatiar neboli úspešné, rozsudok prvostupňového súdu bol potvrdený.

Po konzultácii ďalších možných krokov zo strany právneho poradcu mesta a na základe nasledovného
stanoviska~.,, V súvislasti s povinnosťou zaplatiť pohľadávku žalabcu potvrdzujeme naše stanovisko
prekonzultované telefonicky, a to že odporúČame pohradávku čo najskůr uhradit. aby so predišlo
pripadnému exekuČnému konaniu na majetak mesta, a teda aj zbytaČnému navýšeniu dihu mesta“
a v záujme toho, aby znovu nedošlo k navýšeniu zábezpeky a o úroky a trovy konania, je najlepším riešením
uhradenie prehratej sumy a následne podnikať ďalšie možné právne kroky.


