
 

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

 

Materiál číslo Z2019_080  

S P R Á V A  

pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

Bod rokovania: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do 

nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta 

 

Dátum rokovania MsZ: 19. 09. 2019 Dátum spracovania 
materiálu: 

11. 09. 2019   

Materiál obsahuje: 1. Návrh na uznesenie 

2. Dôvodová správa 

3. Prílohy: Snímky z katastrálnej mapy, geometrické plány  

Predkladateľ: 

 

Mgr. Anna Iľanovská 
vedúca odboru právneho 

Podpis predkladateľa:  

Spracovateľ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Renáta Todáková 
vedúca oddelenia 
majetkovoprávneho 
 
JUDr. Miroslava Javornická 
vedúca oddelenia právnych 
služieb 
 
JUDr. Soňa Lakotová 
referent oddelenia právnych 
služieb 
 
Mgr. Eva Popročová 
referent oddelenia 
majetkovoprávneho 
 
 
 

Podpis spracovateľa:  

Počet strán: 16 Počet príloh: 26 

 
 



 

 
2 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

 
 
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M E ST SK ÉH O Z AST U PI T EĽ ST V A  
 

zo dňa 19. 09. 2019  číslo /2019 
 
 

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

 

1. k časti II. bodu 6.: 

k ods. 6.1: -  mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši dňa 23.05.2013 uznesením č. 44/2013 

schválilo pod bodom 5. ods. 5.1: „uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí (káblové NN a VN rozvody) v k. ú. Okoličné - medzi 

budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. 

KN-C 750/1 (PK č. 2787), KN-C 741/1, KN-C 742/1 a budúcim oprávneným z vecného bremena, 

spoločnosťou Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina, IČO: 36 442 151, ako vlastníkom budúcich káblových NN a VN rozvodov. Predmetom zmluvy bude 

zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí, a to káblových NN a VN rozvodov cez 

pozemky parc. č. KN-C 750/1 (PK č. 2787), KN-C 741/1, KN-C 742/1 vo vlastníctve mesta v k. ú. 

Okoličné a práva vstupu za účelom prevádzkovania týchto sietí v prospech vlastníka káblových NN a VN 

rozvodov ako budúceho oprávneného z vecného bremena. Riadna zmluva o zriadení vecného bremena 

sa uzatvorí po realizácii káblových NN a VN rozvodov vybudovaných v rámci stavby: „Liptovský Mikuláš – 

Okoličné – zahustenie TS kompostáreň“, v rozsahu vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne, 

a to najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej 
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stavby. Strana oprávnená z vecného bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena pri podpise 

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

káblových NN a VN rozvodov cez pozemky vo vlastníctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú 

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

-  v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši č. 44/2013 zo dňa 23.05.2013, 

bola dňa 11.07.2013 uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 

200/2013/Práv. medzi spoločnosťou Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., ako budúcou stranou 

oprávnenou z vecného bremena a mestom Liptovský Mikuláš ako budúcou stranou povinnou z vecného 

bremena.  

- na stavbu: „Liptovský Mikuláš - Okoličné - zahustenie TS kompostáreň“, bolo vydané mestom Liptovský 

Mikuláš právoplatné kolaudačné rozhodnutie stavby pod č. MsÚ/ÚRaSP 2016/04412-003Le zo dňa 

20.06.2016 pre stavebníka Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.. 

 

k ods. 6.2.:  -  mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši dňa 23.05.2013 uznesením č. 44/2013 

schválilo pod bodom 5. ods. 5.2: „uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného 

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

ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. Okoličné – časti pozemku parc.č. KN-C 741/1 záhrady 

s výmerou cca 4 m2 spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., so sídlom Pri 

Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151. Predmetom zmluvy bude výstavba novej trafostanice 

v rámci stavby: „Liptovský Mikuláš – Okoličné – zahustenie TS kompostáreň“. Riadna kúpna zmluva bude 

uzatvorená po realizácii stavby: „Liptovský Mikuláš – Okoličné – zahustenie TS kompostáreň“ v rozsahu 

vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne, a to najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby a po schválení mestským zastupiteľstvom 

v Liptovskom Mikuláši. Kupujúci zaplatí predávajúcemu pri podpise riadnej zmluvy min. kúpnu cenu 

stanovenú znaleckým posudkom v čase uzatvorenia riadnej zmluvy, pričom kúpna cena podlieha 

schváleniu mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši“. 

-  v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši č. 44/2013 zo dňa 23.05.2013, 

bola dňa 11.07.2013 uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 201/2013/Práv. medzi spoločnosťou 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., ako budúcim kupujúcim a mestom Liptovský Mikuláš ako 

budúcim predávajúcim.  

- na stavbu: „Liptovský Mikuláš – Okoličné – zahustenie TS kompostáreň“, bolo vydané mestom 

Liptovský Mikuláš právoplatné kolaudačné rozhodnutie stavby pod č. MsÚ/ÚRaSP  2016/04412-003Le zo 

dňa 20.06.2016 pre stavebníka Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina. 

 
 

 
II. schvaľuje  

 

1. uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu spôsobom podľa  § 

9a ods. 9 písm. c) 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 2099/337 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1873 

m², nachádzajúceho sa na ul. Pavla Štraussa, v prospech spoločnosti SUKUPCAK, s.r.o., so sídlom 

Drieňová 755/25, 010 04 Žilina, IČO: 36 768 499, za účelom vybudovania prístupovej komunikácie, 
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chodníkov, parkovacích miest a verejného osvetlenia, ktoré budú realizované v rámci stavby: „Obytný 

súbor Nová Palúdzka Liptovský Mikuláš, I. etapa“, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 561,90 

eur/ročne (t. j. 0,30 eur/m²/rok).  

V nájomnej zmluve bude uvedené, že spoločnosť (nájomca) ako investor stavby vybuduje na vlastné 

náklady prístupovú komunikáciu, chodníky, parkovacie miesta a verejné osvetlenie a po vydaní 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby: „Obytný súbor Nová Palúdzka Liptovský Mikuláš, I. 

etapa“ budú predmetné stavebné objekty zo strany investora prevedené do vlastníctva mesta za cenu 1 

euro a pozemky, na ktorých budú vybudované tieto stavebné objekty a nebudú vo vlastníctve mesta 

taktiež za cenu 1 euro, resp. bude v prospech vlastníka týchto stavebných objektov zriadené časovo 

neobmedzené vecné bremeno, inak mesto tieto stavebné objekty neprevezme do svojho majetku. 

V nájomnej zmluve sa spoločnosť zaviaže rešpektovať PD: „Dostavba obytného súboru Palúdzka – L. 

Mikuláš – Úprava 2018/03“ a stanovisko Odboru životného prostredia a dopravy mesta pod č. MsÚ/ŽPD-

2018/06123-02/MGa zo dňa 03.07.2018. Ide o prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, 

pričom uvedený nájom podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

- spoločnosť v rámci investičnej akcie: „Obytný súbor Nová Palúdzka Liptovský Mikuláš, I. etapa“ 

realizovanej na svojich pozemkoch parc. č. KN-C 2099/221, 225, 332, 333, 334, 335, 336, 338 v k. ú. 

Palúdzka (LV č. 5198), vybuduje na predmete nájmu na vlastné náklady prístupovú komunikáciu, 

chodníky, parkovacie miesta a verejné osvetlenie a tieto stavebné objekty po vydaní právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia prevedie do vlastníctva mesta za cenu 1 euro, 

- pre dané územie má mesto spracovanú PD: „Dostavba obytného súboru Palúdzka – L. Mikuláš – 

Úprava 2018/03“, ktorú je spoločnosť ako investor stavby: „Obytný súbor Nová Palúdzka Liptovský 

Mikuláš, I. etapa“ povinný rešpektovať,  

- v tejto lokalite sa dodnes nenachádza prístupová komunikácia, chodník pre peších, parkovacie miesta 

a verejné osvetlenie, a preto ich vybudovanie bude prínosom pre mesto a jeho obyvateľov a zároveň 

budú slúžiť pre potreby ďalšej výstavby. 

 

2. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia 

inžinierskej siete (STL plynovodu) v k. ú. Liptovská Ondrašová – medzi budúcim povinným z vecného 

bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 1037/1 (KN-E 11535/12, 

KN-E 11537/171; LV č. 5240), KN-C 1047/3 (KN-E 11537/171; LV č. 5240), KN-C 709 (KN-E 11537/171; 

LV č. 5240) a budúcim oprávneným z vecného bremena, spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s., so sídlom 

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, ako vlastníkom budúceho STL plynovodu. 

Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete, a to 

STL plynovodu cez pozemky parc. č. KN-C 1037/1 (KN-E 11535/12, KN-E 11537/171), KN-C 1047/3 

(KN-E 11537/171), KN-C 709 (KN-E 11537/171) a práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete 

v prospech vlastníka STL plynovodu ako budúceho oprávneného z vecného bremena. 

Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii STL plynovodu vybudovaného v rámci 

stavby: „Preložka distribučného plynovodu STL DN200/100kPa“ v rozsahu vyznačenom na 

porealizačnom geometrickom pláne, a to najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
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kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby resp. v prípade, ak sa na stavbu uloženia inžinierskej siete 

nevyžaduje vydanie stavebného povolenia, do dvoch rokov odo dňa vydania oznámenia príslušného 

stavebného úradu vo veci ohlásenia drobnej stavby stavebníkom. Strana oprávnená z vecného bremena 

zaplatí strane povinnej z vecného bremena za zriadenie a časovo neobmedzené využívanie práva 

uloženia STL plynovodu cez pozemky vo vlastníctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým 

posudkom v čase uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena. Ide o uzatvorenie zmluvy podľa § 9 

ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

 

3. prebytočnosť nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe čl. 4 písm. a) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení a predaj prebytočného 

majetku mesta Liptovský Mikuláš spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, a to:  

a) pozemku parc. č. KN-C 1965 zastavané plochy a nádvoria o výmere 369 m2  

b) pozemku parc. č. KN-C 1966 záhrady o výmere 415 m2,  
 

vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 14/96-ín, zapísaného v katastri nehnuteľností v prospech mesta 

pod B 7 na LV č. 206 (k prevádzanému podielu ide o výmeru 114,33 m2) , v prospech:  Ing. Peter Huťan, 

trvale bytom Jura Janošku  377/45, 031 01 Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 572 eur (t.j. 5,00 eur/m2). 

Nadobúdateľ je na predmetných pozemkoch podielovým spoluvlastníkom zapísaným na LV č. 206 pod 

B2 vo veľkosti 966/2304-ín a pod B3 vo veľkosti 167/384-ín.  

Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 1965 

zastavaného stavbou: „Rodinný dom“  súp. č. 377 vo výlučnom vlastníctve nadobúdateľa (LV č. 2761) a k 

pozemku parc.č. KN-C 1966 ako priľahlej plochy, ktorá svojím oplotením, umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok s touto stavbou. Pozemky sa nachádzajú na ul. Jura Janošku. 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2019 predstavuje 

1908,66 eur, čo je 16,597 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa platných Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza 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. 

 

4. prebytočnosť nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe čl. 4 písm. a) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení a predaj prebytočného 

majetku 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. Liptovský Mikuláš  - novovytvoreného 

pozemku parc. č. KN-C 1728/2 ostatné plochy o výmere 601 m2, podľa geometrického plánu č. 204-

90/2019, nachádzajúceho sa na ul. Kpt. Nálepku, v prospech spoločnosti JLR TRADE, s.r.o., so 

sídlom: Bellova 696/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 51 100 592, za kúpnu cenu 19 833 eur (t. j. 33 

eur/m2). Účelom prevodu je doriešenie prístupu z ulice Kpt. Nálepku a scelenie parcely č. KN-C 1728/2 

so stavbou: „Objekt technickej vybavenosti“ súp. č. 1386 postavený na parcele č. KN-C 1726/28 

a  pozemkom parc.č. KN-C 1726/121 vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 8410).  

V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemok parc. č. KN-C 1728/2 je  

trasované podzemné VN vedenie s ochranným pásmom, ktoré je majetkom spoločnosti SSD, a.s. Žilina.  
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       Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 1728/2 podľa znaleckého posudku č. 98/2019 zo dňa 

29.8.2019 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Jozefom Pavlíkom je stanovená na 13 696,79 eur, 

zaokrúhlene 13 700 eur, čo je 22,79 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného 

v účtovníctve k 31.8.2019 predstavuje 2 644,48 eur. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa 

platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne III., 

pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 18 eur/m2 - 33 eur/m2. Ide 

o prevod majetku mesta z dôvodu hodného 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.  

       Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

pozemok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pri pozemku parc. č. KN-C 1726/121 a stavbe: 

„Objekt technickej vybavenosti“  súp. č. 1386 postavený na parcele č. KN-C 1726/28 vo vlastníctve 

žiadateľa; žiadateľ pozemok využije na doriešenie prístupu z ulice Kpt. Nálepku a scelenie nehnuteľností 

so svojim vlastníctvom; pozemok má pre svoj tvar a polohu v blízkosti železničnej trate a mestskej 

komunikácie v prevažnej časti malé využitie. 

 

5. prebytočnosť nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe čl. 4 písm. a) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení a predaj prebytočného 

nehnuteľného majetku 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. Liptovský 

Mikuláš – novovytvoreného pozemku  parc. č. KN-C 6607/18 („diel 1“) zastavané plochy a nádvoria o 

výmerou 12 m2, podľa geometrického plánu č. 36735299 - 48/2019, nachádzajúceho sa na ul. Borbisova, 

v prospech spoločnosti XO corp. s. r. o., so sídlom Pionierska 1587/13, 831 02 Bratislava – mestská 

časť Nové Mesto, IČO: 36 424 285, za kúpnu cenu 600 eur (t. j. 50 eur/m2). Účelom prevodu je 

majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc.č. KN-C 6607/18, ktorý je v časti 

zastavaný vstupom do objektu „Pohostinstvo“ súp. č. 414 a v časti je zastavaný schodmi do tohto objektu, 

postavenom na pozemku parc.č. KN-C 3185 vo vlastníctve nadobúdateľa (LV č. 4632). Uvedené 

stavebné úpravy boli povolené mestom Liptovský Mikuláš na základe „Oznámenia o ohlásení stavebných 

úprav a udržiavacích prác“ pod č. ÚRaSP-2015/03129-02/VRV zo dňa 12.10.2015. 

V kúpnej zmluve sa spoločnosť zaviaže, že na vlastné náklady opraví chýbajúci priestor na chodníku 

pred pohostinstvom zámkovou dlažbou.  

        Všeobecná hodnota pozemku parc.č. KN-C 6607/18 podľa znaleckého posudku č. 174/2019 zo dňa 

26.08.2019 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 411,12 eur, 

zaokrúhlene na 410 eur, čo je 34,26 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného 

v účtovníctve k 31.08.2019 predstavuje 199,16 eur, čo je 16,597 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom 

prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš 

nachádza v zóne II., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 

eur/m2 - 66 eur/m2. Ide o prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie 

ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na 

úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.  
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Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc.č. KN-C 6607/18, ktorý je 

súčasťou stavby: „Pohostinstvo“ súp. č. 414 postavenej na parcele č. KN-C 3185 vo vlastníctve žiadateľa 

(LV č. 4632), nakoľko na prevádzanom pozemku je vybudovaný vstup a schody do objektu pohostinstva. 

Pozemok žiadateľ užíva na základe nájomnej zmluvy. Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad 

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

 
6. uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí 

a Kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností v k.ú. Okoličné /lokalita bývalých skleníkov/, v prospech 

spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 

36 442 151, nasledovne:  

6.1 uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí 

(káblové NN a VN rozvody), v k. ú. Okoličné – medzi povinným z vecného bremena, mestom Liptovský 

Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-E 2787 (LV č. 2041), KN-C 742/1 (LV č. 631), KN-C 

741/16* (LV č. 631) a oprávneným z vecného bremena, spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, 

a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, ako vlastníkom  káblových NN a VN 

rozvodov, vybudovaných v rámci stavby: „Liptovský Mikuláš – Okoličné – zahustenie TS kompostáreň“, 

na ktorú bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš právoplatné kolaudačné rozhodnutie pod č. MsÚ/ÚRaSP  

2016/04412-003Le zo dňa 20.06.2016. Predmetom zmluvy je zriadenie časovo neobmedzeného 

a odplatného  vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí, a to káblových  NN  

a VN rozvodov  cez pozemky parc.  č. KN-E  2787 (diel 12), KN-C 741/16* (diel 11) a  KN-C 742/1 (diel 

10) v rozsahu vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne č. 44552467-63/2014 a práve vstupu 

za účelom prevádzkovania týchto sietí, v prospech vlastníka inžinierskych sietí ako oprávneného z 

vecného bremena (*v citovanom geometrickom pláne „diel 11“ je pričlenený k parcele č. KN-C 741/1, ale 

podľa aktuálnych údajov z katastra ide o parcelu č. KN-C 741/16 s týmto vyznačením na LV č. 631: „Na 

základe Z-2834/2018 g.p. 44523106-46/2018 sa vecné bremeno vzťahuje na C KN p. č. 741/16 a ruší na 

parcele p. č. 741/1- pvz 874/2018“). 

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

vecnom bremene jednorazovú odplatu vo výške 3 429,30 eur, čo je cena stanovená znaleckým 

posudkom č. 173/2017 zo dňa 13.04.2017 vyhotoveným znaleckou organizáciou Znalex s. r. o., so sídlom 

Hronská 1, 960 01 Zvolen. Ide o uzatvorenie zmluvy podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení.  

 

6.2 prebytočnosť nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe čl. 4 písm. a) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení a predaj prebytočného 

majetku 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 – novovytvorených pozemkov 

parc. č. KN-C 741/17 (diel 2) zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 m2 a  parc .č. KN-C 741/18 (diel 

3) ostatné plochy s výmerou 8 m2, podľa geometrického plánu č. 51211459 – 028/2019 /pozemky spolu 

o výmere 12 m2/, nachádzajúcich sa v lokalite bývalých skleníkov, v prospech spoločnosti 

Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, za 

kúpnu cenu 396,00 eur (t. j. 33 eur/m2). Účelom je majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov 
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k pozemku zastavaného stavbou „Trafostanica“ (bez súp. č.) vrátane priľahlej plochy k stavbe, v rámci 

stavby: „Liptovský Mikuláš – Okoličné – zahustenie TS kompostáreň“ vo vlastníctve nadobúdateľa.  

Všeobecná hodnota pozemkov parc.č. KN-C 741/17 a KN-C 741/18 podľa znaleckého posudku č. 

266/2018 zo dňa 13.06.2018  vyhotoveného znaleckou organizáciou Znalex s. r. o., so sídlom Hronská 1, 

960 01 Zvolen je stanovená na 230,76 eur, zaokrúhlene na 230 eur, čo je 19,23 eur/m2. Zostatková 

hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2019 predstavuje 119,16 eur, čo 

je 9,930 eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia a 

nakladania 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. Ide o prevod majetku mesta z 

dôvodu hodného 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.  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

-  mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením  uzatvorenie „Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ podľa § 9a 

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

zreteľa, za účelom výstavby novej trafostanice na pozemku vo vlastníctve mesta, v rámci stavby: 

„Liptovský Mikuláš – Okoličné – zahustenie TS kompostáreň“, 

- na základe uznesenia bola uzatvorená „Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 201/2013/Práv.“ medzi 

mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. 

- stavba trafostanice je vybudovaná, kolaudačným rozhodnutím povolená do užívania, čo je dôvodom na  

uzatvorenie kúpnej zmluvy s konkrétnym subjektom.  

/viď bod 1. konštatačnej časti tohto návrhu/ 

 

7. uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí 

(podzemného vedenia NN a VN kábla) v k.ú. Liptovský Mikuláš, na ul. A. Zápotockého – medzi povinným 

z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš, ako vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 6585 (KN-E 

6585, LV č. 7123) a oprávneným z vecného bremena, spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, 

a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, ako vlastníkom podzemného 

vedenia NN a VN kábla, vybudovaného v rámci stavby: „Liptovský Mikuláš – Areál vojska – zahustenie 

TS Pod Hájom“, na ktorú bolo mestom Liptovský Mikuláš vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie 

pod č. ÚRaSP 2015/05793-005-Le zo dňa 3.2.2016. Predmetom zmluvy je zriadenie časovo 

neobmedzeného a odplatného vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí cez 

pozemok parc.č. KN-C 6585 (KN-E 6585, LV č. 7123) v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne č. 

44847874-31/2015 ako „diel 10“ a v práve vstupu za účelom prevádzkovania týchto sietí, v prospech 

vlastníka týchto sietí, ako oprávneného z vecného bremena.  

        Strana oprávnená z vecného bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena jednorazovú odplatu 

vo výške 2 491,46 eur, čo je cena stanovená znaleckým posudkom č. 187/2016 zo dňa 25.05.2016, 

vyhotoveného znaleckou organizáciou  ZNALEX, spol. s r. o., so sídlom Hronská ul. 1, 960 01 Zvolen, 

IČO: 36 044 776. Ide o uzatvorenie zmluvy podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

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

vlastníctva nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš a k. ú. Liptovská Ondrašová – líniovej stavby: 

„železničná vlečka“ v dĺžke 867,70 m – obchodnou verejnou súťažou (ďalej len “OVS“), 

 

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

obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš a k. ú. Liptovská 

Ondrašová – líniovej stavby: „železničná vlečka“ v dĺžke 867,70 m, nasledovne: 

 

Osobitne schvaľované podmienky 

schválené Mestským zastupiteľstvom Liptovský Mikuláš uznesením č. ..../2019 zo dňa 19.09.2019 

 

I. 
Predmet OVS 

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

zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to: 

líniovej stavby: „železničná vlečka“ v dĺžke 867,70 m postavená v časti na pozemkoch v k. ú. 

Liptovská Ondrašová, a to parc. č. KN-C 1151, 1152/3, 1152/4, 1153/2, KN-C 1152/2, 1153/1 (LV č. 

4401, bez pozemkov) a v časti na pozemku v k. ú. Liptovský Mikuláš, a to parc. č. KN-C 6672/12 (LV č. 

5885, bez pozemku) pozostávajúca z koľajníc, podvalov, zvršku, kameniva. 

(ďalej len „predmet súťaže“) 

 

2. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 5 098,74 eur 

(slovom: päťtisícdeväťdesiatosem eur a sedemdesiatštyri eurocentov).  

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

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

hodnota železničnej vlečky podľa znaleckého posudku č. 38/2018 zo dňa 09.04.2018 vyhotoveného 

súdnym znalcom Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 2405,97 eur, zaokrúhlene 2410 eur. Zostatková 

hodnota železničnej vlečky ako celku v dĺžke 867,70 m vedenej v účtovníctve k 31.08.2019 predstavuje 

sumu 4 966,74 eur.  

3. Výšku finančnej zábezpeky, ktorá predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny t. j. 1 020 eur 

(slovom: tisícdvadsať eur) zloží navrhovateľ na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, a.s., č. 

ú.: SK 61 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.  

4. Účastnícky poplatok vo výške 30 eur, ktorý je povinný uhradiť každý účastník OVS, možno 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. Účastnícky poplatok sa nevracia. 

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

zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 97/2017 zo dňa 14.12.2017 a č. .../2019 zo dňa 19.09.2019. 

 
II. 

Časový plán súťaže 
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1. Vyhlásenie súťaže: 24.09.2019 

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

na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš v úradných hodinách č. dverí 203, II. poschodie, kontaktná osoba: 

JUDr. Miroslava Javornická, tel.č.: 044/5565240, e-mail: miroslava.javornicka@mikulas.sk. 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 24.10.2019 do 14.00 hod.  

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 29.10.2019 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 kúpnej 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 

nehnuteľnosť 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 dojednania 

1. Víťaz súťaže sa zaväzuje na vlastné náklady uskutočniť demontáž a odvoz predmetu súťaže a v 

prípade nebezpečného odpadu aj jeho likvidáciu najneskôr do jedného roka odo dňa uzatvorenia 

kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže.  

2. Víťaz súťaže sa zaväzuje ako prístup k predmetu súťaže využívať výlučne pozemky vo vlastníctve 

mesta Liptovský Mikuláš. 

3. Víťaz súťaže sa zaväzuje, že počas odvozu predmetu súťaže nebude miestnu komunikáciu 

neprimerane znečisťovať a bude ju udržiavať zjazdnú a prechodnú pre ostatné motorové vozidlá. Po 

skončení demontáže, odvozu a likvidácie v zmysle bodu 1. tohto článku, sa víťaz súťaže ďalej zaväzuje, 

že pozemky využívané ako prístup k predmetu súťaže uvedie do pôvodného stavu (min. 20 metrov od 

miestnej komunikácie). 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
    primátor mesta 

             Dátum podpisu uznesenia:  2019 
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Dôvodová správa 

K časti II. bodu 1.: 

Spoločnosť SUKUPCAK, s.r.o., so sídlom Drieňová 755/25, 010 04 Žilina, IČO: 36 768 499 (ďalej len 

„spoločnosť“) plánuje v meste Liptovský Mikuláš, v k. ú. Palúdzka (ul. Pavla Štraussa) vybudovať stavbu: 

„Obytný súbor Nová Palúdzka Liptovský Mikuláš, I. etapa“ na svojich pozemkoch parc. č. KN-C 2099/221, 225, 

332, 333, 334, 335, 336, 338 (LV č. 5198). V súvislosti s touto výstavbou požiadala spoločnosť mesto Liptovský 

Mikuláš o uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom vybudovania prístupovej komunikácie, chodníka 

a parkovacích miest na pozemku parc. č. KN-C 2099/337 v zmysle priloženej projektovej dokumentácie. Na 

základe požiadavky mesta bude v rámci týchto stavebných objektov vybudované aj verejné osvetlenie, pričom 

po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia prevedie spoločnosť všetky tieto vybudované stavebné 

objekty do vlastníctva mesta za cenu 1 euro.  

Vzhľadom k tomu, že má mesto pre dané územie spracovanú PD: „Dostavba obytného súboru Palúdzka – L. 

Mikuláš – Úprava 2018/03“, je spoločnosť ako investor stavby: „Obytný súbor Nová Palúdzka Liptovský Mikuláš, 

I. etapa“ povinná túto PD rešpektovať.  

Tunajší odbor životného prostredia a dopravy podľa vyjadrenia zo dňa 03.07.2018 pod č. MsÚ/ŽPD-

2018/06123-02/MGa súhlasí s vydaním územného rozhodnutia o umiestnení stavby pre stavebníka 

SUKUPCAK, s.r.o. s pripomienkami uvedenými v tomto vyjadrení (počet parkovacích stojísk pre ZŤP, 

rozkopávkové povolenie, odsúhlasenie zmien PD). Pozemok parc. č. KN-C 2099/337 sa podľa platného 

územného plánu mesta Liptovský Mikuláš nachádza v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou bytových 

domov“. Útvar hlavného architekta mesta podľa vyjadrenia zo dňa 09.01.2019 k nájmu pozemku parc. č. KN-C 

2099/337 nemá námietky za predpokladu rešpektovania PD: „Dostavba obytného súboru Palúdzka – L. Mikuláš 

– Úprava 2018/03“. 

Výška nájmu je stanovená v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta podľa 

Prílohy č. 4 Určenie sadzby ročného nájomného za užívanie pozemkov (nájomné sa stanovuje v závislosti od 

účelu nájmu vo výške minimálnej ročnej sadzby za 1 m² v jednotlivých zónach).   

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ je 

zdôvodnený v schvaľovacej časti tohto návrhu.  

 

K časti II. bodu 2.: 

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO:35 910 739 ako 

investor stavby, plánuje realizovať preložku časti STL plynovodu v k. ú. Liptovská Ondrašová na ul. Tehliarska a 

Tehelná v rámci stavby: „Preložka distribučného plynovodu STL DN200/100kPa“ pričom plynárenské zariadenie 

bude viesť cez pozemky parc. č KN-C 1037/1 (KN-E 11535/12, KN-E 11537/171; LV č. 5240), KN-C 1047/3 

(KN-E 11537/171; LV č. 5240), KN-C 709 (KN-E 11537/171; LV č. 5240) vo vlastníctve mesta. Z uvedeného 

dôvodu spoločnosť požiadala mesto Liptovský Mikuláš o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete cez pozemky vo vlastníctve mesta, v zmysle 

spracovanej projektovej dokumentácie. 

Tunajší odbor životného prostredia a dopravy podľa vyjadrenia zo dňa 12.6.2019 s realizáciou stavby súhlasí za 

podmienok daných v rozhodnutí na zvláštne užívanie miestnej komunikácie. 
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Útvar hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš podľa vyjadrenia zo dňa 12.06.2019 z hľadiska územného 

plánu mesta Liptovský Mikuláš nemá námietky s preložkou STL plynovodu.    

Na základe uvedených skutočností navrhujeme so spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s. uzatvorenie Zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie inžinierskej siete v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Zmluva bude podkladom k vydaniu 

stavebného povolenia k stavbe: „Preložka distribučného plynovodu STL DN200/100kPa“.  

 

K časti II. bodu 3.: 

Ing. Peter Huťan, trvale bytom Jura Janošku 377/45, 031 01 Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom 

nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k.ú. Liptovský Mikuláš, na ul. Jura Janošku, a to:  pozemkov parc.č. KN-C 

1967/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 308 m2, KN-C 1967/2  zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 

m2, KN-C 1968 záhrady o výmere 391 m2 zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 7340, LV č.7341 a 

stavby: „Rodinný dom „ súp. č. 377 zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 2761, postavený na pozemku 

parc.č. KN-C 1965. Právny vzťah k pozemku parc. č. KNC 1965  na ktorom leží stavba súp. č. 377 je evidovaný 

na LV č. 206 s týmto zápisom:   pod B 7 mesto Liptovský Mikuláš - spoluvlastnícky podiel 14/96-ín;  pod B 2 

Ing. Peter Huťan- veľkosť spoluvlastníckeho podielu 966/2304-ín;  pod B3 Ing. Peter Huťan - veľkosť 

spoluvlastníckeho podielu 167/384-ín.  Okrem  pozemku parc.č. KN-C 1965 je na tomto LV č. 206 zapísaný 

aj pozemok parc.č. KN-C 1966 v uvedených spoluvlastníckych podieloch. 

Ing. Huťan /ďalej ako „žiadateľ“/ požiadal mesto o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 14/96-ín na 

pozemkoch parc.č. KN-C 1965 a parc.č. KN-C 1966. Ide o pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve žiadateľa, 

vrátane priľahlej plochy, ktorá tvorí jeden celok so stavbou. Žiadateľ požiadal mesto o odkúpenie 

spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch za symbolické 1 euro, z nasledovných dôvodov: 

ide o spoluvlastnícky podiel 14/96-ín po nebohom bratovi jeho starého otca Petra Huťana, obyvateľa USA. 

Predmetný podiel mu bol skonfiškovaný právoplatným rozsudkom v r. 1966 za tzv. nelegálne opustenie 

republiky (vtedy trestný čin podľa § 109 ods. 1 Trestného zákona), za ktorý bol odsúdený k trestu odňatia 

slobody v trvaní 18 mesiacov nepodmienečne, zaradený do prvej nápravnovýchovnej skupiny vo výkone trestu 

a zároveň bol uňho vyslovený aj trest prepadnutia majetku. Podiel na jeho majetku pripadol bývalému Čsl. štátu 

v zmysle rozsudku Okresného súdu Bratislava pod č. 1T 096/65 zo dňa 25.02.1966. Na základe Uznesenia 

Obvodného súdu Bratislava 1 pod č. 1Rt III 2/91 zo dňa 31.01.1991, podľa zák. č. 119/91 Zb. o súdnej 

rehabilitácii, bol pôvodný rozsudok č. 1T 096/65 proti nebohému Petrovi Huťanovi zrušený v celom rozsahu 

vrátane trestu prepadnutia majetku a súčasne boli zrušené všetky ďalšie rozhodnutia v tejto trestnej veci. 

Rozhodnutím súdu v r. 1991 bol v plnej miere rehabilitovaný. Odkúpenie nehnuteľností za symbolickú cenu 

žiadateľ požaduje ako odčinenie majetkovej krivdy na jeho nebohom predkovi.  

Žiadateľ si usporadúva pozemky pri rodinnom dome už od roku 1994, ale o majetkovoprávne usporiadanie sa 

mohol obrátiť na mesto až teraz, keď sa stal výlučným vlastníkom ostatných podielov po jeho predkoch. Celý 

proces bol ukončený až náhradným dedičským konaním po jeho starej matke Eve Huťanovej, z ktorého 

Osvedčenie o dedičstve bolo vykonateľné dňa 08.02.2019.  

V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš, Článku 7 písm. D. bodu 2.: 

„Pri prevodoch majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa môže byť sadzba cien za predaj pozemku 

znížená oproti cene určenej v jednotlivých zónach uvedených v prílohe č.3, bod 2 týchto zásad na základe 

schválenia mestským zastupiteľstvom so zreteľom na zákon o štátnej pomoci (cena môže byť upravená na 
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výšku stanovenú v znaleckom posudku alebo symbolickú, ak ide napr. o prevody pozemkov nachádzajúcich sa 

v tesnej blízkosti komunikácií, pozemkov znehodnotených podzemnými vedeniami, na ktorých nie je možná 

výstavba, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov z minulosti, prevody pozemkov za účelom poskytovania 

starostlivosti zariadeniu sociálnych služieb, zdravotníckemu zariadeniu, škole)“.  

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 časti II. bodu 4.: 

Spoločnosť JLR TRADE, s.r.o., so sídlom: Bellova 696/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 51 100 592,  je 

výlučným vlastníkom nehnuteľností na ul. Kpt. Nálepku, v k.ú. Liptovský Mikuláš, a to: stavby súp. č. 1386 na 

parcele č. KN-C 1726/28 a pozemkov parc. č. KN-C 1726/28 a  KN-C1726/121, zapísaných v katastri 

nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8410. 

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom susednej nehnuteľnosti, a to pozemku parc. č. KN-C 1728/2 

ostatné plochy o výmere 601 m2, zameraného podľa geometrického plánu č. 204-90/2019, vytvoreného 

z pozemkov parc. č. KNC 1728 a parc. č. KN-C 6581/12, zapísaných v katastri nehnuteľností v registri „C“  na 

liste vlastníctva č. 4401, v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1. 

Spoločnosť JLR TRADE, s.r.o., požiadala mesto Liptovský Mikuláš o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 1728/2  

vo vlastníctve mesta, zameraného citovaným geometrickým plánom, za účelom doriešenia prístupu z ulice Kpt. 

Nálepku a scelenia tohto pozemku so svojimi nehnuteľnosťami. 

Odbor ŽP a dopravy podľa vyjadrenia zo dňa 13.08.2019 odporučil odpredaj predmetného pozemku vo 

vlastníctve mesta tak, ako je to navrhnuté v schvaľovacej časti návrhu. Útvar hlavného architekta posúdil 

k prevodu pôvodný pozemok parc. č. KN-C 1728 ako celok, ešte pred jeho prerozdelením na dve parcely č. KN-

C 1728/1, 1728/2 podľa geom. plánu č. 204-90/2019, a to nasledovne: „ide o stavebný pozemok, ktorý sa 

nachádza v ochrannom pásme železničnej trate a z východnej strany v dotyku s komunikáciou, ktorá je 

navrhovaná ako MO 12/50 s hlavnou cyklotrasou, čo je potrebné rešpektovať“. Pozemok, ktorý je predmetom 

prevodu nie je v dotyku s komunikáciou, ktorá je navrhovaná ako MO 12/50 s hlavnou cyklotrasou.  

Parcela je v súčasnej dobe súčasťou zelene, pre svoj tvar a polohu má v blízkosti železničnej trate a mestskej 

komunikácie v prevažnej časti malé využitie. Negatívom je ochranné pásmo železnice a VN vedenie. 

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 schvaľovacej časti tohto návrhu.  

 

K časti II. bodu   5. 

Spoločnosť XO corp. s. r. o., so sídlom Pionierska 1587/13, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 

36 424 285, je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Liptovský Mikukáš, na ul. 

Borbisova,  a to: pozemkov parc.č. KN-C 3184/1, parc.č. KN-C 3184/2, parc.č. KN-C 3185, parc.č. KN-C 3186, 

vrátane stavieb: „Pohostinstvo“ súp. č. 414 postavenej na pozemku parc.č. KN-C 3185, „Rodinný dom“ súp. č. 

415 stojaci na pozemku parc.č. KN-C 3184/2, „Rodinný dom“ súp. č. 2139 stojaci na pozemku parc.č. KN-C 

3184/1, zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4632. 

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na ul. Borbisova, v k. ú. 

Liptovský Mikuláš, a to novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 6607/18 ako „diel 1“ zastavané plochy a 
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nádvoria s výmerou 12 m2 podľa geometrického plánu č. 36735299 – 48/2019, odčlenený z pozemku parc. č. 

KN-E 6612, zapísaného v katastri nehnuteľností v registri „E“ na liste vlastníctva č. 7123  v prospech mesta 

Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1.   

Spoločnosť XO corp. s. r. o. ako nový vlastník stavby: „Pohostinstvo“ súp. č. 414 (Krčma Váh) požiadala mesto 

Liptovský Mikuláš o odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 6607/18, za účelom majetkovoprávneho usporiadania,  

nakoľko na predmetnom pozemku je vybudovaný prístupový vchod a schody k prevádzke pohostinstva vo 

vlastníctve nadobúdateľa. Uvedené stavebné úpravy boli povolené mestom Liptovský Mikuláš na základe 

„Oznámenia o ohlásení stavebných úprav a udržiavacích prác“ pod č. ÚRaSP-2015/03129-02/VRV zo dňa 

12.10.2015. 

V súčasnosti má spoločnosť s mestom ako prenajímateľom pozemok parc.č. KN-C 6607/18, ktorý je predmetom 

prevodu i naďalej prenajatý na základe platnej Nájomnej zmluvy č. 897/2015/Práv. zo dňa 07.10.2015, vrátane 

jej Dodatku č. 1, č. 343/2018/Práv. zo dňa 26.03.2018 uzatvorenej na dobu určitú do 11.10.2020.  

Pozemok, ktorý je predmetom prevodu má pre svoj tvar, výmeru pozemku a druh možnej zástavby vzhľadom na 

polohu voči miestnej komunikácie obmedzené samostatné využitie. Znalec na základe týchto skutočností 

v znaleckom posudku tak ponížil hodnotu predmetného pozemku, zrážkou.  

Tunajší odbor ŽP a dopravy svojím vyjadrením zo dňa 07.11.2018 odporučil odpredaj pozemku s podmienkou, 

že spoločnosť na vlastné náklady opraví chýbajúci priestor na chodníku pred pohostinstvom zámkovou dlažbou. 

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

pozemkom urbanistického bloku „Obytné územie s prevahou bytových domov“. Útvar hlavného architekta mesta 

podľa vyjadrenia zo dňa 07.11.2018 k odpredaju nemá námietky za predpokladu splnenia podmienky odboru 

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

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

 

K časti II. bodu 6.: 

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 

ako investor stavby realizovala  v k. ú. Okoličné uloženie inžinierskych sietí, a to káblových NN a VN rozvodov 

na pozemkoch parc.č. KN-E 2787, KN-C 741/6, KN-C 742/1 vo vlastníctve mesta, vrátane výstavby novej 

trafostaice taktiež na pozemkoch mesta parc.č. KN-C 741/17 a KN-C 741/18, v rámci stavby: „Liptovský Mikuláš 

– Okoličné – zahustenie TS kompostáreň“.  

Z dôvodu ukončenia výstavby týchto stavebných objektov, požiadala spoločnosť  Stredoslovenská distribučná, 

a.s. mesto Liptovský Mikuláš o zriadenie vecného bremena práva uloženia káblových NN a VN rozvodov cez 

pozemky vo vlastníctve mesta a v práve vstupu za účelom prevádzkovania týchto sietí a o kúpu pozemkov pod 

stavbou „trafostanice“, čo je v zmysle uzatvorených zmlúv /viď bod 1. konštatačnej časti tohto návrhu/.  

Prílohou žiadosti boli porealizačné geometrické plány GP č. 44552467-63/2014, GP č. 51211459 – 028/2019 

a právoplatné kolaudačné rozhodnutie pod č. MsÚ/ÚRaSP 2016/04412-003Le zo dňa 20.06.2016, ktorým boli 

povolené uvedené stavebné objekty do užívania.  

Na základe uvedených skutočností navrhujeme uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena práva uloženia 

káblových NN a VN rozvodov cez pozemky vo vlastníctve mesta podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení a uzatvorenie kúpnej zmluvy na pozemky zastavané stavbou trafostanice 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
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Zriadenie vecného bremena na majetok mesta v hodnote nad 1 000 eur podľa znaleckého posudku a zriadenie 

odplatného vecného bremena v prospech mesta nad 1 000 eur podľa znaleckého posudku v zmysle Čl. 4 písm. 

i) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš podlieha schváleniu mestským 

zastupiteľstvom. 

 

K časti II. bodu 7.: 

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. doručila mestu Liptovský Mikuláš žiadosť o uzatvorenie zmluvy 

o zriadení vecného bremena v súvislosti so stavbou:  „Liptovský Mikuláš – Areál vojska – zahustenie TS Pod 

Hájom“. Prílohou žiadosti bol geometrický plán porealizačného zamerania stavby pod č. 44847874-31/2015  

a právoplatné kolaudačné rozhodnutie č. ÚRaSP 2015/05793-005-Le zo dňa 3.2.2016, ktorým bolo povolené 

užívanie tejto stavby. Ide o zrealizované stavebné objekty SO1 a SO2, ktorými sú káblové NN a VN rozvody, 

trasované cez pozemok vo vlastníctve mesta, parcelu č. KN-C 6585 (E 6585), LV č. 7123. 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia predmetných inžinierskych 

sietí uzatvorená nebola, nakoľko v čase realizácie stavby nebolo potrebné vydokladovať príslušnému 

stavebnému úradu akýkoľvek právny vzťah k pozemku (vedenie prechádza verejným priestranstvom, v zelenom 

páse popri komunikácii). 

Keďže zriadenie vecného bremena na majetok mesta v hodnote nad 1 000 eur podľa znaleckého posudku 

a zriadenie odplatného vecného bremena v prospech mesta nad 1 000 eur podľa znaleckého posudku v zmysle 

Čl. 4 písm. i) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš podlieha schváleniu 

mestským zastupiteľstvom, predkladáme mestskému zastupiteľstvu predmetný návrh.  

 

K časti II. bodu 8.: 

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom líniovej stavby: „železničná vlečka“ v celkovej dĺžke 867,70 m 

postavená v časti na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, a to parc. č. KN-C 1151, 1152/3, 1152/4, 1153/2, 

KN-C 1152/2, 1153/1 (LV č. 4401, pozemky vo vlastníctve mesta) a v časti na pozemku v k. ú. Liptovský 

Mikuláš, a to parc. č. KN-C 6672/12 (LV č. 5885, pozemok vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Cargo 

Slovakia, a.s.). Železničnú vlečku spolu s pozemkami (okrem parc. č. KN-C 6672/12) nadobudlo mesto 

bezodplatne na základe zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v platnom znení od Ministerstva obrany 

SR (Darovacia zmluva č. BB84/2-226/2017/0910002-Dz). Keďže mesto nemá potrebu železničnú vlečku 

vlastniť a udržiavať, jedná sa o prebytočný majetok, ktorý je možné zhodnotiť jej predajom.  

1. kolo OVS - uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 38/2018 zo dňa 25.05.2018 boli 

schválené podmienky obchodnej verejnej súťaže, pričom minimálna cena bola stanovená ako orientačná 

hodnota koľajníc vo výške 13 851 eur. Výpočet bol podľa zistení cien v zberných surovinách v Liptovskom 

Mikuláši. Mesto Liptovský Mikuláš vyhlásilo OVS v zmysle schválených podmienok dňa 29.05.2018, pričom do 

konca lehoty na predkladanie súťažných návrhov, t.j. do 29.06.2018 nebol mestu doručený žiadny súťažný 

návrh.  

2. kolo OVS - uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 68/2018 zo dňa 13.09.2018 boli 

schválené podmienky obchodnej verejnej súťaže, pričom minimálna cena bola stanovená ako zostatková 

hodnota železničnej vlečky vedená v účtovníctve k 31.08.2018 vo výške 5 098,74 eur. Mesto Liptovský Mikuláš 

vyhlásilo OVS v zmysle schválených podmienok dňa 18.09.2018, pričom do konca lehoty na predkladanie 

súťažných návrhov, t.j. do 19.10.2018 nebol mestu doručený žiadny súťažný návrh.  
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Vzhľadom k tomu, že o predaj líniovej stavby nebol záujem, snahou mesta bolo prostredníctvom 

Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš odstrániť a zlikvidovať predmetnú stavbu, a to na základe 

povolenia na jej odstránenie. Podľa predbežne zistených informácií od Ministerstva dopravy a výstavby SR, 

Železníc SR a stavebníka, ktorý už zabezpečoval odstránenie vlečky, ide o zložitý a dlhodobý proces. Z tohto 

dôvodu bude pre mesto najvýhodnejšie predať železničnú vlečku ako celok (pozemky ostávajú vo vlastníctve 

mesta) a vyhlásiť 3. kolo OVS. Minimálnu cenu do 3. kola súťaže navrhujeme neznižovať a cenu ponechať  

z predchádzajúceho 2. kola t.  j. 5 098,74 eur, čo je zostatková hodnota železničnej vlečky vedená v účtovníctve 

mesta k 31.08.2018 (zostatková cena vedená v účtovníctve mesta k 31.08.2019 predstavuje sumu 4 966,74 

eur). 

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 a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom 

znení. 
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MESTO LIPTOVSKY MIKULAS

MESTSKÝ ÚRAD, ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A DOPRAVY

ODDELENIE CESTNEJ DOPRAVY, POZEMNÝCH KOMUNIKÁCII A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

S .

Inžiniering Neumann, s. r. o.
Garbiarska č.24
031 01 Liptovský Mikuláš

Váš list čislo/zo dňa Naše čislo Vybavuje/linka Liptovský Mikuláš
/28.06.2018 MsU/ŽPD-2018/06123-02]MGa Ing. Garaj/5565381 3.07.2018

Vec:
Vyjadrenie k vydaniu územného rozhodnutia O umiestnen[ stavby pre stavbu „Obytný súbor Nová Palúdzka,
I. etapa, Liptovský Mikuláš.

Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cesUiej
dopravy, pozemných komunikácii a verejných priestranstiev, na základe žiadosU spoloČnosti lnžiniering

Neumann, s. r. o., Garbiarska č.24, 031 01 Liptovský Mikuláš zastupujúcej stavebníka spoločnosť
SUKUPCAK s. r. o., Drieňová 755125, 010 04 Žilina dowčenej dňa 28.06.2018, preskúmal predloženú

projektovú dokumentáciu stavby „Obytný súbor Nová Palúdzka, I. etapa, Liptovský Mikuláš“ na parcelách Č.

KN-C 2099/53, 2099/225, 2099/221, 2099/214, 2099/54, k. ú. Palúdzka.
Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej

dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev s vydaním územného rozhodnutia o umiestneni
stavby pre stavebnka SUKUPCAK s. r. o., Driehová 755/25, 010 04 Žilina na stavbu Obytný súbor Nová
Palúdzka, I. etapa, Liptovský Mikuláš‘

súhlasi,

s nasledovnými pripomienkami:
Nesúhlas[me s počtom uvedených parkovac[ch stojfsk rezervovaných pre osoby s obmedzenou

schopnosťou pohybu a orientácie na celkový počet stojísk 84ks. Pora 5 56 ods. 2 ‚vyhlášky MŽP SR Č.
532/2002 Z.z., na vyznačenej pozemnej, nadzemnej a podzemnej odstavnej a parkovacej ploche pre osobné
motorové vozidlá musia byť vyhradené 4 % stojisk, pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orien(ácie a musí byť umiestnené najbližšie k vchodu do prls)ušnej stavby, t. J. na 84 stojlsk 4 stojiská pre
osoby s obmedzenou schopnosVou pohybu a orientácie.

2. Pred uložením inžinierskej siete do telesa miestnej komunikácie je stavebník povinný, v súlade s5 8
zákona Č. 135/1961 Zb., požiadať mesto Liptovský Mikuláš o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie
miestnych komunikácií (tzv. rozkopávkové povolenie). K žiadosti je potrebné priložiť právoplatné povolenie
stavby, vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Liptovskom Mikuláši a odsůhlasenú

situácia dočasného dopravného znaČenia.
3. Akékoívek zmeny v projektovej dokumentácfl v nadvšznosti na miestnu komunikáciu, jej súČasti

a verejné osvetlenie žiadame odsúhlasiť na Mestskom úrade, odbore životného prostredia a dopravy,
oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácil a verejných priestranstiev.

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenia vydávané podra osobitných predpisov.

InGabriel Lengyel
vedúci odboru

Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 445565111-12, fax: +421 44562 1396,
e-mail: Imikulasmikulas.sk, Ičo: 00315524, DIČ: 2021031111
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ZODP. PROJEKT,

Ing.arch. S. Šui

MIESTO / Liptov

OBJEDNAVAtEL mesío Liptovský Mkt4áš. Štú,
NDostavba obytneo suboru\

Palúdzka -Liptov kýMikuláš

Projekt na vy nie ůzemného rozho utia
/

KOORDI$JAČNÝ VÝKRES

rťarch. Stanislav ŠUWAJ
ufortzovaný architekt

621166, 02601 Dolný Kubín
cého 1716, 02601 Dolný Kubln

1. 0905 767 606
sk wwwa02.sk

94

mare2018

Č1SLO

DA

174J73

Srn TYP. STOŽIAR SO ZOROJMI TOMLUX AURIS 70$

EXISTUJUCI STL PLYNOVOD

ROZŠ(RENIE VEREJNÉHO PLYNOVODU, PE100 SDR1 1 63

hranica riešeného územia

deliaca os etapizácie celku

ochranné pásmo dial‘nice

územie Domy Mikuláš /DSP z 05/2012/

a funkčnej plochy
danými kapacitami
‘ študia 10/2009)

I-BV
solitérna zástavba

5 BD
62 bytov

/248 osbb/

N
N

N

LEGENDA:
POLOHOPISNY A VÝSKOPISNÝ PLÁN

RES

OBSAH VÝKRESU
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PRÍLOHA Č. 319

01011

VyilaČenÉ z apl‘liácIn MapCIÝ klient 18019 Nepaij±kterně na právnic úkony.
Dánum: 28 82019

Iowo
3217,2

EDNET rRyoDu

(roD:EL l‘t/9G Nk .Č. KN-C
1%; 19G6)

O úrad geodézie, ksflognafi eakalnlra O ooenr koj republiky

Export
Z‘lnoký knu1 Llpla1iý MkoiAI • L,plovlký Mikuláš • k Ü Llpinolký MÜ43O

u‘i

3038801

I 020

281114

3281121
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PRÍLOHA Č.

Geoitetidcý plán je podk1aom na práme úkony, kaď údaje doterajšieho stavu výtazu mer sú zhodné s údanii plaiýth výpiscv Z kat.astra nehnLlefr.cstl

Vyhotoviter Kraj I Okres I Obec
Zlínský «o/o vsÁý M,kuíiš «o/o vský M/kuliš

Člso MapovýKatastr.
GEOOÉZIIŽIk,aa.s územie ptanu Lstč. 1-ď/t

Hollého I DÍD5DŽlĎa
IČO: 36859010

GEOM ET RI CKÝ PLÁN na oddeleniepazemkovpč 172612

Vyhotovil Autoňzačne ovadl Úradne ovarii
Meno:

Dňa; IMeno: Ing Zuzana Oňa: Mono. /ngJankaKonímvi Dňa: Člslá:
27.062019 Ma/enkovi 27082019 I

Nové hranice bali V prirode označené Náležitosfami a presnosfou zodpovedá predpisom Úmdne overené podra 59 zákona NR SR d215/l995

nes/ab/I/zovaně Z.z. O geodézfl a kartografii

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) é.

3572

Súradnice bodov označených čislami a cstatné me

račské údaje sú uložené vo všeobecne) dokumentácii Pečialka a podpis Pečiatka a podpis

kč, 5.50- 1997
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PRÍLOHA Č.
Výkaz výmerkugeometnckémuplánu 204-90/2019

VÝKAZ VÝMER

Doterajší stav Zmeny Nový stav

Číslo D
ii< Výmera Druh k od Číslo Výmera Druh Vlastník

vlo2k parcely
e parcele m2 parcely m2 pozemku (má opráv. osoba)

pozemku parcely — —

LV PK KN ha ni2 Číslo číslo ha m2 kód adresa (sídlo)

I4V PRÁ VN‘? JE TOTOŽNÝ S REGISTR M C-KN
4101 /728 1453 os/a/pí 17281 1010 esta/pí dcteraji/

37
‚ 17261 601 es/atpí JLR TR4DE sro.,

37 Be/Java 696‘2

«o/o vsAj Miků/ii
4101 6581/12 569 asbtp/. 6581/12 411 ostatpí dotemjšž

29

Spof‘ 2022 2022

Leqenda: kódsodsobu vivJ/vam oozemkov:

37-Ině p/echy které neposkylujú twa/ý úži/ok
- Pozemek, na Alommje okmsní záhm, ui/ä-ii a sialiskovizeieň, prn* a

‚ni funkčná ze/eda /esnýpozemokna rekreac%é apofovnícke vytiž/van/e

tč. 676-1997
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PRÍLOHA Č. 5

GeCWIeUiaý pián je pcdldadcm na piávne lcany, kaď Úde došieho stavu výkazu VýTnCf sú zhná s ůdajni aúiýdi výpisav z katasÚa nehnutefnasti

VctiW Kr Oses Obec

REALLIPTOk s.ro.
Žtizsky Low%ýMhäŠ L4%otsÁýMMikš

Kaa Óblo I
IistČ, 242

Kpt Nápku 2027/IR OiIOILjotovský
EVSŠ plánu 3Ý9-4YJ20I9

Ma
ůzemie

MM‘uMš
ta 38735200 GEOMETRICKÝ PLÁN a unn vL práva

Vyhotovil

Dňa: Meno Ján Jurčo mi
XOL2OIO

Nové twa*e boli v primde omačwé

—
Záznam poobně1c meiwia (mský nábt) Č.

3536

Súradr baty oznaČaiýdslawŘ a ostabié n

račskée sú Jažat vo všctriej dokwiw

AuloiizaČrie ovarii Ůradne OVeqÍI
KaWkm GapWová

LČ. 650-1997

ÚradnawwenépcJa RSR21W1o95



4
6607,5
(6612) 115TO

p«ÍLOUA čj

4

6608,1 4
6613

(lznt)

31842

1“

?O+tO5TIN5TYO
5.Č. LtlLt

3185

3188

( LV %32)

-J



PRÍLOHA Č.
%fláigpe#dévopMnuč

VÝKAZ VÝMER

%j%%*terajší stav Zmeny Nový stav

‘.Č D
- Výmera Druh

k od Číslo mera Druh Vlastník
listu

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

LV KN-E KN ha ni2 Člslo Číslo ha ni2 kód admsa(sidlo)

STAV PRA VbIV

7123 6612 106 zastav.pl I 6807/18 12 (6612 W mstavpij do/mají

2 6612 12 6607/18 12 zasbpL
18 Phntka 1587/13

BmtÉhva

oot 106 12 /2 106

STAV PODĽA REGISTRA C KN

6607/5 1013 mstavpt 6607/5 1031 mstav.pi dotem
22

1b‘ 6607/18 12 msbvpi ako vslatepíÝw7om
18

Spck /043 1043

Leymákddspósobu tdivanépozankor

22- Pazamak, na Alomm p postavená izžĎ*ska stavba - cestna mkstna a
gÁbt kamunkácä ksná cesta, pofná ce* dmdrnk, nekiyté parkrn*ko a
Ái súčask
18- Pozenwk, na Á1orom dvor

tč. 6.76-lqg7
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PRÍLOHA Č. Cc;

v zmysle zákona NR SR Č. l•fl/19 z.)
—— o správnyeh pol)latkncIs‘ I

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje dotenjššehe stavu výkazu výmer sú zhodné S údajml platných výpisov z katastra nehnuteľnosti

Vyhotovttet Kraj: Okres: Obec
VANGEOS s.r.o. huNSKÝ UVF0v5KÝ MIKULÁŠ UPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Ing. Peter Vanovčan Kat číslo Mapový

Geodetická kancelária
úzen.ie: piánu: 51211459-028/2019 list UFFOVSXÝMIKiLAŠ i-64

Uptovské Revúce 4W, 03474 —
Te!: 044/4321 227 mob. 0905/937 646 GE0ň4 ETRI C KY PLAN na

van.geos@yahoo.com
vww.vangeos.sk me1je trafostanicepre vydanie kolaudačného rozhodnutia, oddelenje
ičo: 51 211 459 pozemkov parc L C-KN 741116; 741117; 741118 a zápis do KN

Vyhotovil:

Dňa: Meno;
i8. 3. 2019 Ing. Peter Vanovän

Nové hranice boli v prírode označené
Múnnl

Záznam podr. merania zmien (meračský náčrt)

AutorüaČne aven!; Úradne ovedl:
Meiio:

Č. 144

5*Aah,ke bodov omačenýd, ČSiad a ostamé meačské
údaje sü uloženém všeobeoiej dotznenUdl

Dňa:
2.3. 20/Q

jÚs
271J 20/9

lotKatarína Gav1ákcv

NR SR L 215/95 Z.z.o
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kýkaz výmerkugeometňckérnuplánuč. 5121 1459- 0232019
P1tÍ LOlIA Č.

VÝKAZ VÝMER

Ooterajši stav Zmeny Nový stav
Čislo

Dr Výmera Druh k od
Číslo Výmera Druh Vlastník

vložk
parcely

e parcele m2 parcely m2 pozemku (ná opráv osoba)pozemku parcely —

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

STAV PRA VNY JE TOTOŽNÝ S REGISTROM C KN
631 74116 5958 ostat p1 I 74116 5916

2 74117 4
3 74/18 8

1 74/ĺ/5 5946 74! 16 5346 ostat pí dotemjši
99

2 741‘16 4 74/. /7 4 zastavpí Stredoslovenská
—. 17 distnbočná, as.,

/8 P4Rajánke 29278
01047 Žílám

L 3 74116 8 74118 8 ostatp/ detto
99

5958 5958 5958 5958

Lenda: kód sodsobu vytiž/van/a oozemkov: kód dm‘rn stavby:

99- Pozemok využívaný podfa dmhu pozemku 18- Budova techníkej vybavenost/sídla (vymenniková, tmnsformačná,
/7 - Pozemck, na ktomm je postavená budova bez označen/a sť)p/sným čJs/om če‘paci a prečeipávac‘ stanka, rozvod energt úpmvňa vody vodojem,

00V,.]

Č. 6,76-1997
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MAPKA

f -;4 PQZrY

http:!/mapka.gku.S PRÍLORA Č. S

Územno-správne členenie, Katastrálna mapa

27. 4. 2017 16:!I f I
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