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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKQM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 09. 10. 2018 číslo 12018

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

nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

1. komisia finančná a majetkovo-právna MsZ prerokovala dňa 09.10.2018 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 MsZ Mestská rada prerokovala dňa

09.10.2018 návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie

s majetkovými právami mesta tak, akoje uvedené v časti II. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ

2. k časti II. bodu 1.:

- mestské zastupiteístvo v Liptovskom Mikuláši dňa 23.10.2014 uznesením Č. 92/2014 schválilo pod

bodem 10. predaj prebytočného nehnuterného majetku spósobom podra 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v piatnom zneni ako prípad hodný osobitného zretera, v k. ů. Liptovský

Mikuláš, ato — stavby: Administratívna budova súp. Č. 3938 postavenej na pozemku parc. Č. KN-C 358/4,

vrátane pozemku parc. č. KN-C 358/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 640 m2 a pozemku parc. Č.

KN-C 358/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 490 rn2, v prospech Liptovsko-oravského seniorátu

Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sidlom v Liptovskom Ondreji, adresa sidla: Liptovský Ondrej

77, 032 04 Liptovský Ondrej, Ičo: 31 928 846, za kúpnu cenu 2 eurá. Mestské zastupiteístvo schválilo

uvedený prevod s podmienkou, že: „predmet zrnIuvj, sa nesmie zat‘ažit‘2áiožnýrni ptávarní, vecnými

brernenami a mými ptá varní tretich osób, s výnimkou získania finančných prostriedkov Z
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eurofondov. Vpripade, že by malo dójsťk zat‘aženiu nehnutel‘nosti,je potrebný súhlas mestského

zastupiteľstva“ (ustanovenia Či. IV. bodu 4.7 zmluvy).

- v súlade s uznesenim mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši č. 92/2014 zo dňa 23.10.2014

bola uzatvorená Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve Č. 1419/201 4/Práv. medzi mestom Liptovský

Mikuláš ako stranou predávajúcou a Liptovsko-oravským seniorátom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ako stranou kupujúcou, ktorej vklad bol povolený pod č. V 1319/201 5.

3. k Časti II. bodu 3.:

- mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši dňa 13.09.2018 uznesením Č. 68/2018 schválilo pod

bodom 1 3.A) zúženie rozsahu Koncesnej zmluvy Č. 59/2013/Práv. na rekonštrukciu technológie strojovne

zimného štadióna a na služby spojené s prevádzkou zimného štadióna zo dňa 11.3.2013 v znení dodatku

Č. 1, uzatvorenejmedzimestom Liptovský Mikuláš, ako obstará vaterom, a spoloČnostou JL aréna s.r.o., so

sid/om Vajanského 4631ĺ13B, 031 DI Liptovský Mikuláš, IČO: 47243 121, ako koncesionárom, vyňatim

Časti koncesného majetku v k.ú. Liptovský Mikuláš, a to: stavby: „TlaČové stredisko a šatne“ súp.Č. 2591

postavenej na pozemku parc.Č. KN-C 692/4 a pozemku parc.Č. KN-C 692/4 zastavané plochy a nádvoria

o výmere 268 m2 zapísaných v katastri nehnuterností na LV Č. 4401.

- rnestské zastupiterstvo v Liptovskom Mikuláši dňa 13.09.2018 uznesenĺm Č. 68/2018 schválilo pod

bodom 1 3.B) Dodatok Č. 2 ku Koncesnej zmluve Č. 59/2013/Práv, na rekonštrukciu technológie strojovne

zimného štadióna a na služby spojené 5 prevádzkou zimného štadióna zo dňa 11.3.2013 v znení dodatku

Č. 1, ktoný bol prílohou tohto uznesenia.

II. schvaľuje

1. udelenie súh/asu k zat‘aženiu nehnuterností nachádzajůcich sa v k. ú. Liptovský Mikuláš (areál bývalých

Považských kasární), ato — stavby: „Administratívna budova“ súp. Č. 3938 postavenej na pozemku parc.

Č. KN-C 358/4, vrátane pozemku parc. Č. KN-C 358/4 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 640 ni2 a

pozemku parc. Č. KN-C 358/28 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 490 rn2, zapisaných v operáte

katastra nehnuternosti na LV Č. 8033, pod Bi v prospech Liptovsko-oravského seniorátu Evanjelickej

cirkvi a. v. na Slovensku so sidlom v Liptovskom Ondreji, adresa sídla: Liptovský Ondrej 77, 032 04

Liptovský Ondrej, IČO: 31 928 846, v podiele 1/1-ina. Udelenie súhlasu súvisí 5 poskytnutĺm nenávratného

flnanČného príspevku z eurofondov, ktorý Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku získal z

Ministerstva pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako poskytovatera na základe Zmluvy o poskytnuti

NFP Č. IROP-Z-302021H948-221-iO, v rámci projektu s názvom: „Zriadenie Evanjelickej materskej školyv

Liptovskom Mikuláši“.

2. uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu spósobom pod/ä 5
9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znen! ako pripad hodný osobitného

zretera, v k. ú. Liptovský Mikuláš — stavby: „Garáž“ súp. Č. 1637 postavenej na pozemku parcelné Č. KN-C

5550/2 (bez pozemku) zapisanej v katastri nehnuterností na LV Č. 4401 (právny vzťah k parcele, na ktorej

leží stavba súp. Č. 1637 nie je evidovaný na liste vlastnictva), nachádzajůcej sa na ul. Družstevnej, v

prospech nájomcu Igor Belica, trvale bytom Liptovský Ján Č. 2063, 032 03 Liptovský Ján, podnikateí na
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základe živnostenskěho oprávnenia, ičo: 43 084 508. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitů,

do doby nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu nájmu v prospech nájomcu, za nájomné vo výške

I eurolmesiac. V nájomnej zmluve sa nájomca zaviaže okrem nomného uhrádzať aj náklady za služby

spojené s uživanim stavby. Účelom nájmu je využivanie priestorov stavby na prevádzkovanie autoservisu

a autoumyvárne. Ideo prenechanie nehnuteíného majetku mesta do nájmu z dčvodu hodného osobitného

zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 315 všetkých poslancov, pričom uvedený nájom podlieha

zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zreteľa:

- stavba garáže je nájomcom užívaná od r. 2012, ktorú využiva na prevádzkovanie autoservisu

a autoumyvárne,

- nájomca je od r. 2016 vlastnikom pozemku parc. č. KN-C 5550/2, na ktorom je stavba garáže postavená,

ako aj priFahlej plochy (pozemku parc. č. KN-C 5550/5), ktorá svojirn urniestnenim tvori neoddeliteťný celok

s touto stavbou,

- mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši dňa 13.09.2018 uznesenim Č. 68/2018 schválilo pod bodom

4. uzatvorenie Zámennej zmluvy, na základe ktorej p. Belica nadobudne do výlučného vlastnictva stavbu:

„Garáž súp. Č. 1637 (bez pozemku), pričom do doby nadobudnutia vlastnickeho práva k tejto stavbe je

potrebné uzatvoriť Nájomnú zmluvu, nakoľko nájom skončil dňa 31.082018,

- symbolické nájomné vo výške 1 euro/mesačne je z dóvodu, že nájomca vynaložil nemalé finančné

prostriedky cca vo výške 7500 eur do predmetnej nehnuteľnosti od r. 2012 (výmena okien, dver[,

elektrických rozvodov, oprava komína )‘ pričom si nikdy od mesta neuplatňoval kompenzáciu s

nájomným a zároveň z dövodu, že nájomca ako vlastník pozemku parc. č. KN-C 5550/2 zastavaného

stavbou garáže vo vlastnictve mesta, si po celý čas nenárokoval nájomné od mesta za tento pozemok.

3. Prebytočnost‘ nehnLztelného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania s maje (kom mesta Liptovský Mikuláš v platnom zneni a predaj prebytoČného

majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom podra 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku

obcí v platnom zneni ako pripad hodný osobitného zretefa, zriadenie vecného bremena v prospech mesta

Liptovský Mikuláš, V kú. Liptovský Mikuláš ‚a to:

a) stavba: „TLAČ.STRED.A ŠATNE súp.č. 2591 postavená na parcele č. KN-C 692/4,

b) pozemok parc.č. KN-C 692/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 rn2,

c) pozemok parc.č. KN-C 692/9 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 601 m2,

d) pozemok parc.č. KN-C 694/4 záhrady o výmere 121 m2,

e) pozemok parc.č. KN-C 691/2 záhrady o výmere 23 m2, -

f) pozemok parc.č. KN-C 691/3 záhrady o výmere lOm2,

g) pozemok parc.č. KN-C 698/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 rn2,

h) pozemok parc.č. KN-C 698/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2,

/pozemky spolu o výmere 1129 m2/

zapisané v katastri nehnuteřnosti na LV Č. 4401 v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1,

nachádzajúce sa na ul. Partizánov, v prospech spoločnosti JL aréna aro., so sidlom Vajanského

4631/1 36, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ičo: 47 243 121, za kúpnu cenu 237 285,00 eur, z toho stavba súp.č.
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2591 predstavuje hodnotu 187517,64 eur; pozemky parc.č. KN-C 692/4 a KN-C 692/9 predstavujú hodnotu

45 804,99 eur (tj. 52,71 eur/rn2) a pozemky parc.č. KN-C 694/4, KN-C 691/2, KN-C 691/3, KN-C 698/2

a KN-C 698/3 predstavujú hodnotu 3 962,40 eur (tj. 15,24 eur/rn2), čo je cena podľa znaleckých posudkov.

Účelom prevodu je rekonštrukcia stavby: TLAČ.STRED.A ŠATNE“ sůp.č. 2591 postavenej na parcele č.

KN-C 692/4 na ubytovacie zariadenie stredného (športového) štandardu a scelenie s pozemkami parc.č.

KN-C 694/1, parc.č. KN-C 694/9 a stavbou: „Tréningová hala súp.č. 4631 postavenou na parcele č. KN-C

694/9, vo výlučnom vlastnictve spoločnosti JL. aréna s.r.o.

Súčasťou kúpnej zmluvy bude aj zriadenie vecného bremena spočivajúceho v práve prechodu a vstupu

osobami, v práve prejazdu a vjazdu motorovými a nemotorovými vozidlami cez a na pozemok parc.č. KN-

C 692/9 v celom jeho rozsahu v prospech vlastníka stavieb: ZIMNÝ ŠTADIÓN súp.č. 989 postavený na

parcele Č. KN-C 692/2 a STROJOVŇA zŠ súp.č. 4235 postavená na parcele č. KN-C 692/3. pričom pójde

o časovo neobmedzené a odplatné vecné brerneno, za jednorazovú odplatu 6 450 eur, čo predstavuje % -

cu všeobecnej hodnoty vecného bremena na základe znaleckého posudku Č. 119/2018 Zo dňa 3005.2016

vyhotoveného znalcom Ing. Miroslavorn Todákom.

V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujůci súhlasí a zaväzuje sa strpieť, aby i po nadobudnuti

právoplatnosti rozhodnutia o povoleni vkladu kúpnej zmluvy do katastra nehnuteřnosti, bol pozemok

parc.Č. KN-C 692/9 naďalej využívaný mestom ako zariadenie staveniska v rámci zhotovenia diela

Pristavba a stavebné úpravy Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši, ktoré je realizované v zmysle

projektovej dokurnentácie na stavbu s názvom Rekonštrukcia Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši —

zmena stavby pred dokončením, ato do 28.02.2019.

V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý. že cez pozemky parc.č. KN-C 694/4, parc.Č. KN-

C 691/2, parc.č. KN-C 691/3. parc.č. KN-C 698/2 a parc.č. KN-C 698/3 prechádza verejná kanalizácia DN

1000 s ochranným pásmom 2,5 m od okraja kanalizácie na obe strany.

Všeobecná hodnota pozemkov parc.Č. KN-C 694/4, parc. Č. KN-C 691/2. parc.č. KN-C 691/3parc Č. KN-C

698/2 a parc,č. KN-C 698/3 podFa znaleckého posudku č. 58/2017 zo dňa 02.03.2017 vyhotoveného

znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 396240 eur, zaokrúhlene 3960 eur, t.j.15,24 eur/rn2.

Všeobecná hodnota stavby ‚TLAČ.STRED. A ŠATNE súp.Č. 2591 postavená na parcele č KN-C 692/4

a pozemkov parc.Č. KN-C 69214 a parc,Č. KN-C 692/9 podFa znaleckého posudku č. 11912018 Zo dňa

30.05.2018 vyhotoveného znalcorn Ing. Miroslavom Todákom, je stanovená na 233 32263 eur,

zaokrúhlene 233 000 eur. Z toho všeobecná hodnota stavby „TLAČ.STRED. A ŠATNE súp.č 2591

predstavuje 187 51 7,64 eura pozemkov parc,č. KN-C 692/4 a parc.Č. KN-C 692/9 predstavuje 45804,99

eur, tj. 52,71 eur/m2.

Všeobecná hodnota vecného bremena podía znaleckého posudku 6. 119/2018 Zo dňa 30.05.2018

vyhotoveného znalcem Ing. Miroslavorn Todákom, je stanovená na 12 88240 eur, zaokrúhlene 12 900 eur.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30.09.2018 predstavuje spolu

88431,75 eur, z toho stavba súp.č. 2591 je v hodnote 71 281,77 eur a pozemky sú v hodnote 17 149,98

eur, t.j. 15,19 eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa podra platných Zásad hospodárenia

a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne I., priČom minimálna kúpna cena za

1 m2 pozemku je vdanej zóne stanovená na 66 eur/m2 —100 eur/m2. ideo prevod majetku zdčvodu

hodného osobitného zreteía, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých posiancov, priČom

uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta.
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Dóvod hodný osobitného zretel‘a:

spoločnosf JL aréna aro. užívala stavbu: JLAČ.STRED.A ŠATNE“ súp.č. 2591 stojacu na parcele

Č. KN-C 692/4 a pozemok parc.č. KN-C 692/4 na základe Koncesnej zmluvy č. 59/2013/Práv, na

rekonštrukciu technológie strojovne zimného štadióna a na služby spojené s prevádzkou zimného

štadióna zo dňa 11.3.2013v zneni dodatkov Č. 1 ač. 2, od roku 2013,

spoloČnosť JL aréna s.r.o. je na Základe Nájomnej zmluvy Č. 61/2013/Práv. zo dňa 22.03.2013

nájomcom pozemkov parc.Č. KN-C 692/9, KN-C 694/4, KN-C 698/2, KN-C 698/3, KN-C 691/2 a KN-

C 691/3,

stavba „TLAČ.STRED.A ŠATNE‘ sůp.č. 2591 stojaca na parcele Č. KN-C 692/4, bola daná do

užĺvania v osemdesiatych rokoch minulého storočia, je v p6vodnom stave a preto vzhľadom na svoj

vek a stav, vyžaduje celkovú rekonštrukciu (zateplenie fasády, výmenu okien a rozvodov,

hydrodynamické vyregulovanie sústavy ústredného kúrenia...),

po rekonštrukcfl stavby ‚Zimný štadión“ sůp.Č. 989 postavenej na parcele Č. KN-C 692/2 by bola

stavba „TLAČ.STRED.A ŠATNE súp.Č. 2591 postavená na parcele č. KN-C 692/4 prázdna,

nevyužitá a nadbytoČná, nakofko v zrekonštruovanom Zimnom štadióne sa vytvoria nové

reprezentativne priestory pre účely VIP, tlačového strediska, kancelárii a šatne mládeže,

spoločnosť JL aréna s.r.o. plánuje stavbu „TLAČ.STRED.A ŠATNE súp.Č. 2591 postavenú na

parcele č. KN-C 692/4 zrekonštruovať na ubytovacie zariadenie stredného (športového) štandardu,

ktoré v súČasnosti chýba v areáli zimných štadiónov, čim sa doplnĺ ich vybavenost‘,

v pripade predaja stavby: „TLAČ.STRED.A ŠATNE súp.č. 2591 postavenej na pozemku parc.č. KN-

C 692/4 a pozemku parc.č. KN-C 692/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2 mesto

Liptovský Mikuláš ziska finančné prostriedky so zámerom ich investovať do rekonštrukcie Zimného

štadióna a tým eliminovať potrebu hľadania mých zdrojov financovania, resp. efektivne využiť na iný

účel v prospech mesta Liptovský Mikuláš,

pozemky, ktoré sú predmetom odpredajá a stavba „TLAČ.STRED.A ŠATNE‘ súp.Č. 2591 postavená

na parcele č. KN-C 692/4, sa nachádzajú pri pozemkoch parc.č. KN-C 694/1 a parc.č. KN-C 694/9

a stavbe „Tréningová hala“ súp.č. 4631 postavenej na parcele č. KN-C 694/vk, ú. Liptovský Mikuláš

vo vlastnictve žiadateľa, ktorý ich využije na scelenie svojho majetku.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2018
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Důvodová správa

K častili, bodu 1.:

Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku /ďalej len „LOSI ako kupujúci nadobudol od mesta Liptovský

Mikuláš ako predávajúceho na základe Kúpnej zmluvy a zmluvy o predkupnom práve Č. 141 912014/Práv, do

svojho výlučného vlastnicwa nehnuteľnosti v kú. Liptovský Mikuláš, ato - objekt: „Administratívna budova“ súp.

č. 3938 postavená na pozemku parc. č. KN-C 358/4, vrátane pozemku parc. č. KN-C 358/4 zastavané plochy a

nádvoria o výmere 840 m2 S pozemku parc. č. KN-C 358/28 zastavané plochy a nádvoria O výmere 490 m2,

zapisané v operáte katastra nehnuteľnost[ na LV Č. 8033. Účelom prevodu bola rekonštrukcia objektu

administrativnej budovy na školské zariadenie.

V zmysle ustanovenia Čl. IV. bodu 4.7 zmluvy LOS požiadal mesto o súhlas zaťažif tieto nehnuternosti záložným

právom v prospech poskytovatefa nenávratného finančného prispevku z eurofondov. Požiadavka súvis[

s oznámením, ktoré im bob doručené zo Žilinského samosprávneho kraja pod Č. 01788/2018/OSOIROP-32 zo

dňa 15.08.2018. Predmetom tohto oznámenia je povinnosf LOS zabezpečiť pohíadávku poskytovateía

nenávratného tinančněho prispevku z eurofondov, ktorý LOS získal na základe Zmluvy o poskytnuti NFP č.IROP

Z-302021H948-221-10 s názvom projektu : Zriadenie Evanjelickej materskej školy v Liptovskom Mikuláši.

Dočasné založenie majetku je nevyhnutnou podmienkou na vyplatenie finančných prostriedkov, ktoré m boli

zmluvne odsúhlasené (pójde o dobu určitú, predbežne 5 rokov).

V predmetnej záležitosti rokovalo aj presbyterstvo LOS a na svojom zasadnuti dňa 17.9.2018 prijalo Uznesenie

Č. 45/2018, ktorým sůhlasi so založením objektu súp. Č. 3938 vo svojom vlastnictve, v ktorej sídli Evanjelická

materská škola v zriaďovateískej pösobnosti LOS ECAV, ato v súvislosti s poskytnutím nenávratného finančného

prispevku z Ministerstva pödohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

K častili, bodu 2.:

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastnikom nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš, ato stavby: ‚Garáž“ súp.

č: 1637, postavenej na pozemku parcelně č. KN-C 555012 (bez pozemku) zapísanej v katastri nehnuteľnosti na

LV Č. 4401 (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba súp. Č. 1637 nie je evidovaný na liste vlastnictva),

nachádzajúcej sa na ul. Družstevnej.

Mestu bola dňa 25.6.2018 doručená žiadosť od p. Igora Belicu o predlženie nájmu predmetnej nehnuteínosti —

garáže. Nájom bol uzatvorený na dobu určitú do 31.8.2018. SúČasne v ten stý deň bola na mesto doručená

žiadosť od p. Igora Belicu o odkúpenie predmetnej nehnuteľnosti - garáže. Uznesen[m mestského zastupiteístva

Č. 68/2018 zo dňa 13.9.2018 bob schválené uzatvorenie Zámennej zmluvy stým, že p. Belica uhradí mestu

rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuternosti v mesačných splátkach podobu 18 mesiacov od podpísania kúpnej

zmluvy, pričom návrh na vklad vlastickeho práva do katastra nehnuternosti bude podaný až pozaplatení celej

sumy. Po dobu splácania predmetnej nehnuteľnosti je potrebné s p. Igorom Belicom uzatvoriť nájomnů zmluvu

do doby prechodu vlastnictva stavby.

Následne bola mestu dňa 01.10.2018 doručená žiadosť p. Igora Belicu o prehodnotenie výšky nájmu za obdobie

splácania predmetnej nehnuteínosti. Žiadosť o zniženie zdóvodňuje tým, že vynaložil nemalé finančně prostriedky

do prenajatej nehnuteľnosti po celú dobu nájmu od roku 2012. Priestor prevzal do nájmu v zlom stave a keďže

chcel, aby priestor bol schopný prevádzky aj v zimných mesiacoch, tak na vlastně náklady v priestoroch garáže

7



zabudoval olejovú pec a v priestoroch auto umyvárne krb na pevné palivo. V technickoprevádzkovej časti dal

založiť plávajúce laminátově podlahy a pre zdroj teplej vody vymenil nefunkčný elektrický bojler za nový. Taktiež

vymenil a zaskli okná, vchodové dvere, vnútorne dvere, vymenil elektrické rozvody, všetky svetlá, opravil múr,

komín, plot. Po zimnom období a dažďoch dal vymafovať zatečené steny. Pán Igor Belica je vlastnikom

pozemku zastavaného stavbou pod stavbou „garáž“ od roku 2016 a po celý čas si od mesta nenárokoval nájom

za pozemok, na ktorom stavba stojí.

Predmetný nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta je možně realizovať podľa 9a ods. 9 písm. c) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení ako pripad hodný osobitného zrete[a. Návrh je predložený taktiež

v zmysle či. 8, písm. A, bodu 4. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš, kedy móže byť sadzba

cien za nájom pri prenájmoch majetku z dóvodu osobitného zreteľa znižená na základe uznesenia mestskěho

zastupiteístva.

K časti IL bodu 3.:

Spoločnosť JL aréna sto., so sidlom Vajanského 4631/138, 031 01 Liptovský Mikuláš, ičo: 47243 121 je

výlučným vlastnIkom nehnuternosti v k.ú. Liptovský Mikuláš, nachádzajúcich sana ul. Partizánov, a to pozernkov

parc.č. KN-C 694/1 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 585 m2, parc.č. KN-C 694/9 zastavané plochy

a nádvoria o výmere 2274 rn2 a stavby: Tréningová hala“ súp.č. 4631 postavenej na parcele č. KN-C 694/9,

zapisaných v katastri nehnuteFnosti na liste vlastníctva Č. 7893.

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným viastnikom nehnuteínosti nachádzajúcich sa na ul. Partizánov, ato

pozemkov parc.č. KN-C 692/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2, parc.č. KN-C 692/9 zastavané

plochy a nádvoria o výrnere 601 rn2, parc.č. KN-C 694/4 záhrady o výrnere 121 m2, parc.č. KN-C 691/2 záhrady

o výmere 23 m2, parc,č. KN-C 691/3 záhrady o výmere 10 m2, parc.č. KN-C 698/2 zastavané plochy a nádvoria

o výmere 73 m2, parc.č. KN-C 698/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m a stavby. „TLAČ. STRED.

A ŠATNE“ súp.Č. 2591 postavenej na parcele č. KN-C 692/4, zapísaných v katastri nehnuteľnosti v registri „C na

liste vlastnictva Č. 4401 v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1.

Spoločnost‘ JL aréna s.r.o, požiadala mesto Liptovský Mikuláš o odkCspenie nehnuteľnosti nachádzajúcich sa

v kú. Liptovský Mikuláš, a to pozemkov parc.č. KN-C 692/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2,

parc.č. KN-C 692/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 601 m2, parc.č. KN-C 694/4 záhrady o výrnere 121

m2, parc.č. KN-C 691/2 záhrady o výmere 23 rn2, parc.č. KN-C 691/3 záhrady o výmere lom2, parc.č. KN-C 698/2

zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m, parc.č. KN-C 698/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2

a stavby: TLAČ. STRED. A ŠATNE“ sůp.č. 2591 postavenej na parcele č. KN-C 692/4, za účelom rekonštrukcie

stavby: „TLAČ. STRED. A ŠATNE“ súp.č. 2591 postavenej na parcele č. KN-C 692/4 na ubytovacie zariadenie

stredného (športového) štandardu, ako aj scelenia svojho majetku.

Stavba „TLAČ. STRED. A ŠATNE“ sůp.č. 2591 je v súčasnosti využívaná ako kancelária hokejových klubov

(Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. a HOKEJOVÉ TALENTY MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.), VIP

priestory pre hosti počas zápasov, tlačové stredisko a šatne mládeže. Budova jev póvodnom stave tak, ako bola

uvedená do užívania v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Jej technický stav zodpovedá opotrebeniu

spósobenému intenzivnym uživanim počas viac ako 30 rokov. Budova nie je zateplená, nemá vymenené okná.

Jej energetická náročnosť nespiňa súčasné požiadavky a štandardy. Po rekonštrukcii Zimného štadióna v ňom

vzniknú nové primerané priestory, ktoré predávanú stavbu nahradia (šatne mládeže, tlačové stredisko, VIP

priestory, kancelárie).
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Mestské zastupitetstvo Liptovský Mikuláš Uznesenim Zo dňa 13.septembra čĺslo 68/2018, schválilo zúženie

rozsahu Koncesnej zmluvy Č. 59/2013/Práv, na rekonštrukciu technológie strojovne zimného štadióna a na služby

spojené s prevádzkou zimného štadióna zo dňa 11.03.2013 vzneni dodatku č. 1, uzaworenej medzi mestom

Liptovský Mikuláš, ako obstarávateFom, a spoločnosťou JL aréna s.r.o., so sidlom Vajanského 4631/13B, 031 01

Liptovský Mikuláš, IČO: 47243 121, ako koncesionárom, vyňatim časti koncesného majetku v k.ú. Liptovský

Mikuláš, ato stavby: „Tlačové stredisko a šatne“ súp.č. 2591 postavenej na pozemku parc.č. KN-C 692/4

a pozemku parc.č. KN-C 692/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 rn2 zapísaných v katastri nehnutefnostĺ

na LV Č. 4401. Predmetným uznesenim Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš bol schválený aj Dodatok Č.

2 ku Koncesnej zmluve č. 59/2013/Práv, na rekonštrukciu technológie strojovne zimného štadióna a na služby

spojené s prevádzkou zimného štadióna zo dňa 11.03.2013 v zneni dodatku č. 1. Týmto dodatkom sa

z koncesného majetku vyňal nehnuteľný majetok, ato stavba: TlaČové stredisko a šatne‘ súp.č. 2591 na

pozemku parc.č. KN-C 692/4 a pozemok parc.č. KN-C 692/4 a súčasne sa mestu Liptovský Mikuláš ponižila

012 99793 eur ročná odplata peňažného plnenia v zrnysle koncesnej zrnluvy.

Pozemky parc.č KN-C 692/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 601 rn2, parc.č. KN-C 694/4 záhrady

o výmere 121 m2, parc.č. KN-C 691/2 záhrady o výrnere 23 rn2, parc.č. KN-C 691/3 záhrady o výmere 10 rn2,

parc.č. KN-C 698/2 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 73 m2 a parc.č. KN-C 698/3 zastavané plochy

a nádvoria o výmere 33 m2 sú predmetorn nájornnej zmluvy Č. 61/2013 Zo dňa 22.032013, uzatvorenej medzi

mestom Liptovský Mikuláš, ako prenajimateľom, a spoločnosťou JL aréna s.r.o., ako nájomcom. Nájomná zmluva

bola uzatvorená na dobu určitú 15 rokov odo dňa účinnosti predmetnej zrnluvy. za nájomné vo výške 1 euro za

celý predrnet nájmu a celú dobu trvania nájmu. Podía ustanovenia Čl. IV. bodu 4.1 pism. d) zmluvy, nájom skonči

okamihorn, kedy nájomca nadobudne vlastnĺctvo k pozemkorn, ktoré tvoria predmet nájmu podía tejto zrnluvy.

Nájomný vzťah podía tejto zmluvy bude pokračovať ďalej. pričom predrnet nájmu budú predstavovať zvyšné

pozemky.

V súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukcou Zimného štadióna je pozemok parc.č. KN-C 692/9, ktorý je

predmetorn prevodu, v súčasnosti využívaný ako zariadenie staveniska. na základe Rámcovej dohody na

vykonanie stavebnýčh prác Č. 627/201 8/VÝST (ďalej len ‚dohoda“). Predmetná dohoda bola uzatvorená na

predrnet zákazky s názvorn „Píistavba a stavebné úpravy Zirnného štadiána v Liptovskom Mikuláši

nachádzajúceho sa na pozemkoch parc.č. KN-C 692/2, 692/S, 6610, 692/9. 692/11, 692/1 a 692/7. Predrnetorn

dohody je zhotovenie diela Pristavba a stavebné úpravy Zirnného štadióna v Liptovskom Mikuláši, ktoré je

realizované v zrnysle projektovej dokurnentácie na stavbu s názvom Rekonštrukcia Zimného štadióna

v Liptovskorn Mikuláši — zrnena stavby pred dokončenim. Dohoda bola uzatvorená na 4 roky alebo do doby

vyčerpania ceny rámca podía tejto dohody a to aj v pripade, že lehota 4 rokov ešte neuplynula. Keďže

rekonštrukcia I., II, a lil, etapy Zirnného štadióna je financovaná predovšetkým z účelových dotáciii poskytnutých

Úradom vlády SR a Slovenským zvzom radového hokeja, poskytnuté finančné prostriedky je potrebné vyčerpať

do 31,12.2018 (l.a II. etapa), resp. 31.01 .2019 (III. etapa). Preto je predpoklad, že do tohto termínu bude

ukončená III. etapa rekonštrukcie Zirnného štadióna. Nakoľko predmetná dohoda sa dotýka aj pozemku parc.č.

KN-C 692/9, tj. jedného z pozernkov, ktoré sú predmetom prevodu, v kúpnej zmluve bude uvedené, že

spoločnosť JL aréna s.r.o., ako kupujúci, súhlasi a zaväzuje sa strpieť, že i po nadobudnuti právoplatnosti

rozhodnutia o povoleni vkladu kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľnostĺ, bude pozernok parc.č. KN-C 692/9

naďalej využĺvaný ako zariadenie staveniska (vrátane pohybu a prechodu pracovnikov zhotovitefa, ako aj

prejazdu motorových vozidieí), v rárnci zhotovenia diela, ktoré je realizované v zmysle projektovej dokumentácie
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na stavbu s názvom „Rekonštrukcia Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláš — zmena stavby pred dokončením,

ato do 28.02.201 9.

Cez pozemky parc.č. KN-C 694/4, KN-C 691/2, KN-C 691/3, KN-C 698/2 a KN-C 698/3 prechádza verejná

podzemná inžinierska sieť s ochranným pásmom. Znalec vzhfadom na existenciu tejto siete, ako aj tvar

pozemkov, pon[žil v znaleckom posudku hodnotu predmetných pozemkov zrážkou. Pozemky, ktoré sú

predmetom prevodu, Sa podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v urbanistického

bloku: „zmiešané územie mestského centra“. Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupitefstva

v Liptovskom Mikuláši posúdila dňa 15.08.2018 uvedenú žiadost‘ stým, že odporučila odpredaj.

Prevod vlastnictva nehnuteľného majetku mesta navrhujeme vykonať podľa 5 Sa ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom zneni akc prípad hodný osobitného zreteľa. pričom osobitný zreteí je

zdóvodnený v schvarovacej časti tohto návrhu.
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