
ItESTSK ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKY MIKULÁŠ

UZNESENIE
M ESTSKFHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 6. marca 2014 číslo 23/20 14

K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku a nakladanie s majetkovými
právami mesta

Mestské zastupitel‘stvo

I. konštatuje, že

a) k časti 11. bodu I. až 4.:
KolnisiĹl finančná. majetkovoprávna a cestovného ruchu MsZ prerokovala dňa 17.02.2014 (bod
1. až 3.) a dňa 25.11.2013 (bod 4.) návrh na predaj prebytočného majetku a nakladanie
s majetkovými právami mesta tak. akoje uvedené v časti 11. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ
schválit‘. Mestská rada prerokovala dňa 24.02.20 14 (bod 1. až 4.) návrh na predaj prebytočného
majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta tak. ako je uvedené v časti 11. tohto
uznesenia a odporúča ho MsZ schválit‘.
V prípade predaja ide o prebytočný majetok mesta v súlade so Zásadami hospodárenia
s majetkom mesta Liptovský Mikuláš.

b) k časti 11. bodu 1.:

- ide o prevod vlastníctva nehnutel‘ného majetku mesta v k. ú. Okoličné v zmysle 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného
zretel‘a, pričom dóvodom hodným osobitného zretel‘a je, že pozemok parc. č. KN-C 704/38,
ktorý je predmetom odpredaja, sa nachádza pri objekte: „KOTOLNA K6“ súp. Č. 605
postaveného na pozemku parc. č. KN-C 704/5 vo vlastníctve žiadatel‘a, ktorý ho využije na
vybudovanie bezbariérového a bezpečného vstupu do objektu z jeho severnej strany a na
výstavbu potrebného počtu parkovacích stání z východnej strany objektu, v rámci prebudovania
objektu bývalej kotolne na administratívnu budovu. Pozemok má pre svoj tvar, malú výrneru a
umiestnenie obmedzené samostatné využitie a účelný je len pre konkrétneho záujerncu.

c) k časti II. bodu 2.:
- ide o prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš v k. ú. Liptovský
Mikuláš v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
ako prípad hodný osobitného zreteľa. pričoln dövodom hodným osobitného zretel‘a je. že
pozemok parc. č. KN-C 6608/2, ktorý je predmetom odpredaja, sa nachádza pri stavhe súp. Č.



272 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 2265 vo vlastníctve žiadateľov, ktorí ho využijú

zlúčením a scelením so svojom vlastníctvom. a tak si vyriešia prístup k stavbe. pričonl dójde
k zarovnaniu pozemkov. Pozemok má prc svoj tvar a malů výmeru obinedzené samostatné
v3užitie. a tak je pre mestoje nevyužiteľný a účelný je len pre konkrétneho záujemcu.

d) k časti 11 bodu 5-13

kornisia flnančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu MsZ Liptovský Mikuláš prerokovala
dňa 27. 02. 2014 návrh na predaj prebytočného majetku a nakladanie s majetkovými právami
mesta tak, ako je uvedené v časti 11 tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváliť. Mestská rada
dňa 6.3.2014 prerokovala návrh na predaj prehytočného majetku a nakladanie s majetkovými
právami mesta tak, ako je uvedené v časti [I tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváliť. ide
o prebytočný majetok mesta v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Liptovský
Mikuláš

11. schval‘uje

preclaj prebyiočného ‚ieJ,iniíel‘ného iiiajc‘lkii .pásobom poclľa ý 9a ods. 8 písm. e) :úkona Č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v p/u/non; znení ako prípud hodný oSObitného .rĽIĹ‘ľu, v k. Ú.
Okoličné — pozemku parc. č. KN-C 704/38 zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2 podl‘a
geometrického plánu č. 44523106-1/2014, nachádzajúceho sa na UI. Priebežná. spoločnosti
LMT, a.s., 50 sídlom ul. 1. mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš, ICO: 44438982, za kúpnu
cenu 8 910 eur (t. j. 100.11 eur/rn2), z toho pozemok predstavuje hodnotu 3 510 eur, čo je cena
stanovená znaleckým posudkom a náklady na vybudovanie 3 parkovacích miest predstavujú
hodnotu 5 400 eur (ako náhrada za zabraté parkovacie plochy). IJčelorn prevodu je
vybudovanie bezbariérového a bezpečného vstupu do objektu: ..KOTOLNA K6“ súp. Č. 605
postaveného na pozemku parc. č. KN-C 704/5 vo vlastníctve nadohúdateľa (LV Č. 1983)
a výstavba 3 parkovacích stání na pozemku parc. č. KN-C 704/38 podľa STN k predmetnému
objektu, v rámci stavby: „Stavebné úpravy kotolne na budovu pre adrninistratívne účely“.
Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 704/38 podľa znaleckého posudku č. 19/2014 zo
dia 29.01.2014 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavorn Todákorn je stanovená na 3
5 10,16 eur, zaokrúhlene 3 510 eur, čo je 39,44 eur/rn2. Zostatková hodnota prevádzaného
majetku mesta vedeného v účtovníctve k28.02.2014 predstavuje I 034 eur. t.j. 11,618 eur/m2.
Skutočnosti uvedené v časti 1. pod bodom b) sú dóvodom hodným osobitného zrctel‘a, na
schválenie ktoréhoje potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha
zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

2. predaj prehviočnélzo neh,n,reliého maje/ku spoisoh on; pod/u 9a ods. 8 píni. e) zákonu Č.
138/1991 Zh. o maje/ku obcí V platnou; :není ako pijpud hodiij osobitného :reteľo, v k. Ú.
Litovsk Mikuláš — pozemku parc. č. KN-C 6608/2 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 12
m podl‘a geometrického plánu č. 66/2012-LM. nachádzajúceho sa na Vrbickej ulici. Jánovi
Smitkovi a manželke Tatiane Sinitkovej do BSM, obaja trvale bytom Vrbická 278/33.
Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 421,68 eur(t.j. 35,14 eurĺm). za účeiom riešenia prístupu
k susednej nehnuteľnosti, a to k stavbe súp. Č. 272 postavenej na pozemku parcelné Č. KN-C
2265 vo vlastníctve žiadateľov (LV č. 2301), čím dójde k zarovnaniu a sceleniu s pozemkorn
parc. č. KN-C 2265. Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 6608/2 podl‘a znaleckého
posudku č. 136/2012 zo dňa 08.10.2012 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavorn
Todákom je stanovená na 42 1,68 eur, čo je 35,14 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného
majetku mesta vedeného v účtovníctve k 28.02.2014 predstavuje 199,16 eur,t.j. 16.597 eur/m2.
SkutoČnosti uvedené v časti 1. pod bodorn c) sú dóvodom hodným osobitného zrctcl‘a. na
schválenie ktoréhoje potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov. pričorn uvedený prevod podlieha
zverejneniu na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta.
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3. ci,) podľa ‘ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/199] Zb. o majetku obcí v platnou: znení spósob
prevodu vlastníctva nehnutel‘zosíí v k. ú. Liptovský Mikuláš — stavby: ‚.Administratívna
budova‘ súp. Č. 3938 postavená na pozemku parc. č. KN-C 358/4 a pozemkov parc. Č. KN-C
358/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 640 m2 a parc. č. KN-C 358/28 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 490 m2 /pozemky spolu o výmere 1130 un2/ - obchodnou verejnou
Sút‘aŽou

b,) podľa‘ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znenípodmienky
obchodnej verejnej sut‘aže na prevod nehnuteľno.stz i k u Lipíoi s/cy Miku/as - stavby
„Adminislratívna budova‘ súp. Č. 3938 postavená na pozemku parc. č. KN-C 358/4 a pozemkov
parc. č. KN-C 358/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 640 n-i2 a parc. č. KN-C 358/28
zastavané plochy a nádvoria ovmere 490 m2 /pozemky spolu o výmere 1130 n?,‘, nasledovne:

Osbiiéchval‘ované podmienky
schválené na Mestskom zastupi{el‘stve mesta Liptovský Mikuláš uznesením Č. 23/20 14 zo dňa

06.03.20 14

I.
Predmet Ovs

1 Predmetom Ovs je vyber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu sut‘aže a uzatvorenie
kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to:
a) stavby: „Administratívna budova“ súp. Č. 393g napozemkuparc.Č KN-C 358/4,
b) pozemku parc.Č. KN-C 358/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 640 nť,
c) pozemku parc.č. KN-C 358/28 zastavané plochy a nddvoria o vj5mere 490 m2 podľa
geometrického plánu č. 99/2013-LM zo dňa 25.11.2013 vyhotoveného spoločnosťou
GEODEZIA LMPD, s.r.o. so sídlon, Hollého 7, 01050 Zilina, fCO 4732431 7 úradne overený
dňa27.]1.2013 pod Č. 1079/2013,
nachádzajůce sa v k.ú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš
(areál bývalých Považských kasární), priČom nehnutel‘nosti podľa písm. a) a b) sú zapísané na
LV Č 4401 v katastri nehnutel‘nosti vedenom Okresným uradom Liptovsky Mikulaš,
katastrálnym odborom.

2. Funkčné a dorninantné využitie predmetu sút‘aže:
Podl‘a platného Uzemného plánu mesta Liptovský Mikuláš sa pozemky nachádzajú
v urbanistickom bloku „zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti‘. Maximálna
výška zástavby sú 4 nadzemné podlažia a maximálna zastavanosť pozemku je 35 %.

Prevládaiúce funkČné využitie je formujúce typický verejný charakter prostredia
s koncentráciou zariadení občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu
vytvárajúce predpoklady na uspokojovanie širokej škály potrieb obyvatel‘ov i návštevníkov
mesta, najmä: adrninistratíva, zariadenia obchodu celomestského i regionálneho významu,
služieb, kultúry, zábavy, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania,
zariadenia školstva, zdravotníctva a soc. starostlivosti.

Prípustným funkČným využitím je také, ktoré nenarúša svojirni priestorovými
a prevádzkovými nárokmi prevládajúci charakter a kvalitu prostredia, najmä: bytové domy
s polyfunkčným parterom, zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby bez neprimeraných
negatívnych dopadov na okolie, zariadenia pre šport a rekreáciu, služobné byty v objektoch
obČianskej vybavenosti, zariadenia verejnej dopravy bez neprimeraných negatívnych dopadov
na okolie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej
zástavby, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia a plochy upravenej
zelene.

Neprípustné funkČné využitie je také, ktoré svoj jmi priestorovými a prevádzkovými nárokmi
alebo vplyvmi na okolie (hluk, prach, exhaláty....) narúša charakter prostredia a neprimerane
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limituje možnosti využitia priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení obČianskej
vybavenosti, najmä: rodinné a bytové domy narúšajúce charakter okolitej zástavby, zariadenia
priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebníctva, sklady s vysokými nárokmi na
dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry,
zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovín/, zariadenia
energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická
elektráreň, paroplynový cyklus!, zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia
pohrebníctva a samostatne stojace ČSPH.
Administratívna budova súp. Č. 3938 na pozemku parc.č. KN-C 358/4 sa nachádza v meste
Liptovský Mikuláš na ulici Komenského, severozápadne od centra mesta, v bývalom areáli
Vojenskej strednej školy Liptovský Mikuláš. Jedná sa o čiastočne podpivničenú budovu
s troma nadzernnými podlažiami. V tesnej blízkosti budovy sa nachádzajú všetky inžinierske
siete a kompletná obč ianska vybavenosť.

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet sút‘aže ponúka na predaj je cena
203.696,50 € eur (slovom: dvestotritisícšest‘stodeväfdesiatšesť eur a päťdesiat eurocentov),
z toho je cena stavby 170.746,83 eura cena pozemkov 32.949,67 eur (t.j. 29,159 eur/rn2).

Cena je určena na zaklade zrialeckeho posudku Č 5/20 14 vypracovaneho znalcom Ing
Miroslavom Todakom zo dna 07 01 2014 ako všeobecna hodnota majetku podl‘a vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Č 492/2004 Z z o4stanoveni všeobecnej
hodnoty majetku (cena podl‘a znaleckeho posudku za cely predmet suťaže predstavuje
144 464,79 eur, po zaokruhleni 144 000 eur priČom stavba predstavuje 93 818,19 eur
a pozemky predstavuju 50 646,60 eur tj 44 82 eur/rn2) a Zasad hospodarenia s majetkom
mesta Liptovský Mikuláš.

Kúpnu cenu v zmysle Všeobecných podrnienok obchodných verejných sút‘aží zníženú
o zloženú finančnú zábezpeku uhradí víťaz súfaže do 14 dní od uzatvorenia kůpnej zmluvy.

4. Výška finanČnej zábezpeky predstavuje sumu 40.000 eur (slovom: štyridsaťtisíc eur),
ktorá musí byť zložená na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, a. s., Č.ú.: SK6I
5600 0000 0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X najneskör tri pracovné dni pred uplynutím
lehoty na podávanie návrhov. Ziadny z navrhovateľov nemá nárok na výplatu úrokov
z peňažnych prostriedkov zloženych na učte mesta toriacich zabezpeku až ku dňu vratenia
zábezpeky, resp. úhrady kúpnej ceny so zapoČítaním finanČnej ‘bžicý

5. Účastnícky poplatok vo výške 30 €je možné uhradiť do pokladne MsÚ alebo na bankový
účet vedený v Prima banke Slovensko, a.s., č.ú.: SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC:
KOMASK2X.

6. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené Uzneseniarni
Mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš Č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012, Č. 137/2012 zo
dňa 13.12.2012, Č. 59/2013 zo dňa 27.06.2013 ač. 23/2014 zo dňa 06.03.2014.

H.
Časový plán sút‘aže

L Vyhlásenie sút‘aže: 11.03.2014

2. Ohliadku predmetu súťaže je možné dohodnúť vopred s p. Petrom Zat‘kovičorn na tel.č.
0908 961 800, resp. e-rnailom: peter.zatkovic@mikulas.sk. Navrhovatel‘ má možnosť
nahliadnuť do znaleckého posudku a d‘alších podkladov, ktoré sa nachádzajú na Mestskom
úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách, kontaktná osoba: JUDr. Miroslava
Dzurošková, Č.dv. 206, tel.Č.: 044/5565242, e-mail: m.dzuroskova(mikulas.sk.

3. UkonČenie predkladania návrhov sút‘aže: 31.03.2014 do 14.00 hod.
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4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia sút‘ažných návrhov je 04.04.2014 o 10.00
hod.

5. Víťaz súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 90 dní odo dňa vyhodnotenia sút‘aže
komisiou. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie zmluvy víťaz sút‘aže
neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.

III.
Kritérium hodnotenia návrhov

1. Kritériom pre hodnotenie predložených súfažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna
cena za nehnuteľnosti predložená navrhovatel‘om.

2. Vífazom sút‘aže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržaní
všetkých podmienok súťaže. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín
podania návrhu.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 28.02.2014
predstavuje spolu 203.696,50 €‚ z toho hodnota stavby predstavuje 170.746,83 eur a hodnota
pozemkov 32.949,67 eur, Čoje 29,159 eur/m2.

Iv.

Osobitné dojed nania

Vífaz súťaže bene na vedomie, že na pozemku parc.č. KN-C 358/28 sú uložené siete
verejného osvetlenia a stlpy verejného osvetlenia v počte 2 ks. Vít‘az súťaže sa v kůpnej
zmluve zaviaže, že v prípade potreby opráv stlpov verejného osvetlenia, resp. mých prác
súvisiacich s ich prevádzkovaním alebo odstránením, umožní mestu Liptovský Mikuláš vstup
na pozemok parc. Č. KN-C 358/28 za týrnto úČelom.

u:atvorenie Zmluvy o hudúcj zniluve o zriadeni vecného bremenu práva uloženia inžinierskyeh
sjetí v k. ú. Okoličné (VN kábel) — medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom
Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 741/1 a KN-C 740!2 a budúcim
oprávneným z vecného brernena, spoločnost‘ou Stredoslovenská energetika — Distribúcia,
a.s., so sídiom Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Zilina, IČO: 36442 151, ako vlastníkom VN kábla,
ktorej predmetom bude zriadenie vecného brernena práva uloženia VN zemného kábla cez
pozemky parc. č. KN-C 74 1/1 a KN-C 740/2 a práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto
siete v prospech vlastníka VN kábla, ako budúcej strany oprávnenej z vecného brernena. Riadna
zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii VN kábla vybudovaného v rámci
stavby: „Beňadiková -začiatok obce-ZaIi. TS l‘ahký priemysel“ v rozsahu vyznačenom na
porealizačnom geometrickom pláne, a to najneskór do 90 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. Strana oprávnená z vecného
bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena pri podpise riadnej zmluvy o vecnorn
bremene za zriadenie a časovo neobmedzené využívanie práva uloženia VN kábla cez pozemky
vo vlastníctve mesta jednorazovů odplatu stanovenú znaleckým posudkorn v čase uzatvorenia
riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena.
Nakol‘ko terajšia štátna cesta 1/18 je navrhnutá podl‘a platného územného plánu mesta Liptovský
Mikuláš v kategórii B2 MZ 8,5/60, budúci oprávncný z vecného bremena sa v zmluve o budúcej
zmluve o zriadení vecného brernena zaviaže. že trasu VN kábla bude ‘iesť mimo tohto
koridoru. Potrebné je rešpektovat‘ navrhované rozšírenie štátnej cesty podFa IJPN mesta
Liptovský Mikuláš. Zárovefí sa budúci oprávnený z vecného bremena v tejto zmluve zaviaže, že
pri uložení e]. kábla pozdlž cestnej komunikácie Č. 1/18 bude rešpektovat‘ vjazd pre budúceho
vlastníka pozemku parc. č. KN-C 740/2. Ide o uzatvorenie zmluvy podFa 9 ods. 2 písm. e)
zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obcí v platnorn znení.
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5. u,) podľa ý 9 ods. 2 písm. a zákonu č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v pluinoin znení spósob
prevodu vlasiníctva prebyíočného majetku - nehizuiel‘ností v k. Ú. Liptovský Mikuláš stavby:
„Vel‘ký dom služieb‘ súp. Č. 1994 postavený na pozemku parc. č. KN-C 280, verejné sociálne
zariadenie (bez súp. Č.) postavené na pozemku parc. č. KN-C 286/14, prípojky. spevnená plocha
a pozernkov parc. č. KN-C 279/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 297 rn2, parc. č. KN-
C 279/2 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 177 rn2, parc. č. KN-C 286/8 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2 547 rn2, parc. č. KN-C 280 zastavané plochy a nádvoria o výinere 3 943
rn2, parc. Č. KN-C 286/9 zastavané plochy a nádvoria o výrnere I 514 rn2, parc. č. KN-C 286/14
zastavané plochy anádvoria o výrnere 134 rn2. parc. č. KN-C 241/2 zastavané plochy
a nádvoria o výmere I 078 rn2, parc. č. KN-C 24 1/1 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 152
rn2, parc. č. KN-C 279/4 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 14 rn2 (pozemky spolu o výmere
11 856 ‚n‘,, )— obchodnou ľerejlwu súťažou. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta
vedeného v účtovníctve k 28.02.2014 je 598 556,08 eur.

b) podľa ý 9 ods. 2 pívm. h) zákona č 138/1991 Zh. o nzajetku obcí vpla/nonz znenípodmienky
obchodiwj verejlzej súťuže na prevod prebytočného majetku - nehnuteľností v k. ú. Liptovský
Mikuláš stavby: „Veľký dorn služieb“ súp. Č. 1994 postavený na pozemku parc. Č. KN-C 280,
verejné sociálne zariadenie (bez súp. Č.) postavené na pozemku parc. č. KN-C 286/14, prípojky,
spevnená plocha a pozernkov parc. č. KN-C 279/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 297

parc. č. KN-C 279/2 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 177 m2 parc. č. KN-C 286/8
zastavané plochy a nádvoria o výrnere 2 547 rn2, parc. č. KN-C 280 zastavané plochy a nádvoria
o výrnere 3 943 rn2, parc. Č. KN-C 286/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere I 514 rn2, parc. č.
KN-C 286/14 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 134 rn2, parc. č. KN-C 24 1/2 zastavané
plochy a nádvoria o výrnere 1 078 rn2, parc. č. KN-C 24 1/1 zastavané plochy a nádvoria o výrnere
152 rn2, parc. č. KN-C 279/4 zastavané plochy a nádvoria o výmcre 14 rn2 ( pozemky spolu
o výmere 11 856m2)nasledovne:

Osobitne schval‘ované podmienky
schválené na Mestskom zastupitel‘stve mesta Liptovský Mikuláš uznesenírn Č. 23/20 14 dňa 06. marca
2014.

I.
‚ Prednietobchodnej verejnej sút‘aže

VEĽKY DOM SLIJZIEB, PARKOVISKO, TRHOVISKO
Námestie inieru, Liptovský Mikuláš

I. Predrnetorn obchodnej verejnej sút‘aže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predrnetu sút‘aže
a uzavretie kúpnej zrnluvy na predaj predrnetu súťaže nachádzajúci sa na Námestí micru v Liptovskorn
ľvlikuláši, a to nehnutel‘nosti:

- stavby:
„Vel‘ký dom služieb“ súp. Č. 1994 nachádzajúci sa na pozemku parc.Č. KN-C 280
verejné sociálne zariadenie (bez súp. Č.) nachádzajúce sa na pozemku parc.Č. KN-C 286/14
prípojky, spevnená plocha
- pozemky:
parc.č. KN-C 279/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 297 m2
parc.č. KN-C 279/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2
parc.č. KN-C 286/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 547 m2
parc.Č. KN-C 280 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 943 m2
parc.č. KN-C 286/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 514 m2
parc.č. KN-C 286/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 134 m2
parc.č. KN-C 241/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 078 m2
parc.Č. 1(N-C 24 1/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 152 tu2
parc.č. KN-C 279/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2

(spolu o výmere 11 856 ‚2,)

nachádzajúce sa v kat. úz. Liptovský Mikuláš. obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš,
vedené Okresným úradorn Liptovský Mikuláš na liste vlastníctva Č. 4401.
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Cez pozernok parc. č. KN-C 286/9 a 24 1/1 precbádza podzemný telef‘ónny kábel, z dvoch strán stavby
„Veľkého domu služieb“ po pozemkoch parc. Č. KN-C 286/6 a 286/9 prechádza podzemný elektrický
kábel NN, na pozemku parc. č. KN-C 286/9 sa nachádza plynová prípojka pre stavbu „Veľký doni
si užieb“.
2. Funkčné a dominantné využitie predrnetu súťaže:
je stanovené schválenými regulatívami výstavby v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Liptovský Mikuláš č.7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 - záväznáčasť Uzemnéiio plánu mesta Liptovský
Mikuláš Mikuláš v znení zmien a doplnkov a smerne podľa VZN Č. 9/1998/VlN zo dňa 2910.1998 -

záväzná čast‘ IJzernného plánu pešej zóny v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš.
Objekt Vel‘kého domu služieb, parkoviska a trhoviska sa nachádza v znzysle platného Uzemného

plámzii mestu Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený Uzizesením Mestského zastupiteľstva Liptovský
Mikuláš č.115ĺ2010 dňa 16.12.2010 a jeho záviizná čast‘ bolu vyhlásená Všeobecne záväzným
„ariudenínz mesta Liptovský Mikuláš Č. 7ĺ2OJOĺVZN dňa 16.12.2010 s účinmwst‘ou dňomn 1.1.2011
v urbuiiistickomn bloku „ z,niešané územie mestského centra“, kde je možná výstavba v znzysle
deJinície daného bloku. Maximálna výška zástavby

si

3 ‘zadzemné podlažiu s možnost‘ou

umiestnenia výškovébo akcentu, maximálna zustavaiwst‘ pozemkuje 80%.
KoeJicient zastavanosti
Je porner medzi plochou zastavanou budovami a plochou pozemku.
3faximálna :‘Ái usInhi
Maximálna výška zástavby je vyjadrená maximálnym počtom nadzemných podlaží.
Maximálnu výšku zástavby je možné prekročiť o edno ustupujúce podlažie, o výšku šikmej strechy s
maximálne jedným využiteľným podkrovným podlažím a v urbanistických biokoch vymedzených pre
umiestnenie výškového akcentu. V týchto biokoch je možné prekročif maximálnu výšku najviac o 3
nadzcmné podlažia. V urbanistických blokocb pre umiestnenie výškového akcentu je možné prekročit‘
maxirnálnu výšku o 50% (nic však o viac ako 3 N.P.) od stanovenej maximálnej výšky v prípade
preverenia vhodnosti riešenia vypracovaním urbanistickej štúdie, ktorá zdokladuje potenciálne
pósobenie stavby alebo súboru stavieb na obraz mesta resp. vypracovaním uzemného plánu zóny,
ktorý stanoví regulatívy rnaximálnej výšky zástavby v danom území. Posúdenie pósobenia zástavby je
potrebné zdokladovat‘ zakreslením do panoramatických fotografií špeci flckých pob ladov prc
konkrétnu lokalitu ajej vplyv na obraz mesta.
Cilarakteristik4 funkčného využitia úzeniia
Ziniešané úzeniie mestského centra
Fz;;ikčné iruitie:
Prcvládajúce
Funkčné využitie forrnujúce typické prostredie mestského centra charakteristické prevažne
polyfunkčným parterom objektov orientovaných do verejných priestorov ulic a námestí, ktoré sú
vymedzené prevažne kompaktnou zástavbou.
Najmä: zariadenia obchodu. služieb, kultúry, obytné a administratívne budovy s polyfiinkčným
parteroni, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania.
Prípustné
Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi polyfunkČný
charakter prostredia mestského centra ani neznižujúce kvalitu verejného prostredia. Najiriä: zariadenia
školstva, zdravotnictva, soc. starostlivosti, výrobných siužieb a drobnej výroby bez neprimeraných
negatívnych dopadov na okoiic, zariadenia pre šport a rckrcáciu vbodne začlcnené do okolitej
zástavby, nákupné centrá integrované do okolitej zástavby, služobné byty v objektoch občianskej
vybavenosti, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže integrované
do okolitej zástavby. špeciflcké zariadenia dopravy lokálnelio významu okrem heliportu — podmienené
preverením podrohnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohľadňovať nielen
územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, zariadenia tcchnickej infraštruktúry
slúžiace pre obsluhu územia, plochy upravenej zelene....
Neprípustné

Funkčné využitie. ktoré svoj imi priestorovými a prevádzkovými nárokmi aleho vplyvmi na okolie
negatívne vpiýva na kvalitu prostredia mestského centra v zmysle definície urbanistického bloku
..zrniešané územie mestského centra‘ Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č.
7/20i0/VZN zo dňa 16.12.2010.
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V návrhu je potrebné dodržat‘:
• vyrnedzené územie podľa grafickej prílohy
• objekt sa nachádza sa v centrálnej mestskej zóne /CMZ /niesta a v riešenom Území je potrehné

situovanie parkovacích a garážovacích státí v intenciách grafkkej časti Uzernného plánu pešej

zóny v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš - predložit‘ návrh dopravného riešenia vrátane
riešenia statickej dopravy s rešpektovanírn plánovanej trasy obslužnej komunikácie popri
východnej hranici riešeného Územia po parcele Č. 286/13 /zásobovanie zadných traktov s
prepojením na lil. M. Pišúta/

• dodržať stavebné čiary blokov v intenciách grafkkej časti Úzeniného plánu pešci zóny
v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš. návrh riešif vo väzbe na Rohonciho záhradu
/pozemok p.č.245/

• prístupové a obslužné komunikácie, trasy peších t‘ahov a pasáží riešif v intenciách grafickcj časti
Iizemného plánu pešej zóny v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš. dodržaf pešiu pasáž
ajej trasovanie — prepojenie Ul. Stúrovej. Námcstia micru a lil. Bcrnolákovej

• zachovat‘ umelecké dielo fontány s rnožnost‘ou jeho premiestnenia
NÁVRH bude obsahovat‘:
• komplexný návrh celého riešeného úzenhia s návrhom a vyznačením všetkých etáp
textovú čast‘:
• stručný popis navrhovaného riešenia v súvislosti s vázbou na okolie - širšie vzt‘ahy s popisom

dopravného riešenia a funkčného využitia navrhovaných podlaží /maX. 5-x A4 /
grafickú čast‘:
• návrh dopravného riešenia — schéma v M 1: 500 (formát A3 resp. A2) s návrhorn situovania

min. 150 nových parkovacích miest
• výkres priestorového usporiadania afunkčného VyUžiliu úzeinici tj. vymedzenie Junkčných blokov

navrhovanej zástavby So stanovením počtu nudzemných podlaží— schému v M 1: 500 (JrnzúÍ A3

I‘Ĺ‘SJ). A2)
• fzinkčtzé využitie jednotlivých pOdlUží—p(idOrVSllů schéuuz podlaží v M 1:500 (Járizáí .43 resp. A2)

• schenzatickv rozvinutý pohľad južnej J2isádV ‚iairhovuizýcIi ohjekto — pohľac/ = Núnzestia micru i

‘f 1:500
• vizualizácia (formát A3 resp. A2) - bloková priestorová schéma navrhovaných objektov

v nadväznosti na okolitú zástavbu
V prípade návrhu prekročenia maximálnej výšky zástavby v urbanistickoin bloku a návrhu výškového
akcentu dokladovat‘ zákres do panoramatických fotogratí:
• z dial‘ničného privádzača do mesta so stanovišt‘om z križovatky TESCO
• z príjazdu po dial‘nici z východu
• z príjazdu po diaľnici zo západu

• V stavbe „Veľký dom služieb“ sa na severovýcliodnej strane v suteréne nachádza plynová kotolňa
vo vlastníctve vyhlasovateľa sút‘aže, z ktorej sa dodáva teplo a TIJV len pre daný objekt.
Technológiu na výrobu tepla a ohrcv vody vlastní spoločnost‘ LMT, a.s. Liptovský Mikuláš.
Mesto Liptovský Mikuláš prenajíma kotolííu spoločnosti LMT, a.s. na základe zmluvy o nájme
hnutel‘ných a nehnutel‘ných vecí Č. 311/2008/Práv. v znení jej dodatkov na dobu určitá do
31.08.2028. Na dodávku a odber tepla je v zmysle 19 zákona č. 65 7/2004 Z.z. o tepelnej
energetike v platnom znení uzavretá zmluva od 01.01.2014, ktorú je možné vypovedať v zmysle
zákona o tepelnej energetike.

Spoločnost‘ LMT, a.s. iČo: 44438982 podniká v tepelnj energetike na základe povolenia Č.
2008T0413/5 zo dňa 30.06.2011 vydaného Uradom pre reguláciu sieťových odvetví v SR. Cenu
tepla pre príslušný rok určuje Urad pre reguláciu siefových odvetví. Cena tepla pre rok 2014 je
určená Rozhodnutím URSO Č. 0179/2017/T

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet sút‘aže ponúka na predaj je cena
I 006 000 eur, slovoinjedeiunilióušest‘Íisíc eur. Z 10110 je cena pozenikov 984 048 eur ( 83 eur/rn).
Kúpnu cenu v zmysle Všeobecných podmienok obehodných verejných súťaží zníženú o zložená
záhezpeku podľa bodu 4 uhradí vít‘az sút‘aže najneskór do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
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4. Výška finančnej ábeipeky v zmysle či. I bod 4 Všeobecných podmienok obchodných verejných
súťaží predstavuje sumu 10% z minimálnej kúpnej ceny, tj. 100 600 eur, siovom stotisícšesfsto eur,
ktorá musí byt‘ na bankový účet mesta vedený v Prima banke Slovensko, a.s. Č. ú. IBAN SK6I 5600
0000 0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X zložená najneskór 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na
podávanie návrhov podl‘a bodu [I. Ziadny z navrbovatel‘ov 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.

Účastnícky pop]atok sa uhrádza na číslo účtu IBAN: SK89 5600 0000 0016 0044 3002 B[C:
KON4ASK2X vedený v Prima banke Slovensko, a.s.

5. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej sút‘aže boli schválené uzneseniami mestského
zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 52/2012 zo dua 14.05.2012, Č. 137/2012 zo dňa 13.12.2012,
59/2013 zo dňa 27.06.20 13 a 23/20 14 zo dňa 06.03 .2014.

II.

Časový plán sút‘aže

1. Vyhlásenie sút‘aže: 10.03.2014.

2. I)átum obhliadky nehnuteľnosti si dohodne záujemca s pracovníkoin mesta Liptovský Mikuláš p.
Pelrom Zat‘kovičom, mobil: 0905 961 800, email: peter.zatkovichplni.sk pred podanírn návrhu.
Záujemca má možnost‘ nahliadnut‘ do znaleckého posudku a ďalšícli podkladov, ktoré sa nachádzajú
na Mestskoin úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách na právnom oddelení u Mgr. Anny
I1‘anovskej, na Čd. 207, email: a.ilanovska@mikulas.sk.

3. Súčažné podklady si Ím3ŽU súťažiaci vyzdvihnút‘ v listinnej fornw a Úzenzný plán nws(a Liptovský
Mikuláš m nosiči CD na Mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v termíne od 10.03.2014 do
20.04.2014 v ťiradných hodinách u Ing. arch. Tatiany Bachtíkovej ‚ na č. dv. 112. email:

tbachtikova@mikulas.sk. Sút‘ažné podklady nuižu byt‘ :aslané aj na (lohierku poštovou :ósielkoz, na
:áklade písomného vyžiadania. Sút‘ažiaci sú :avia:aní pouii‘podklady výlučne pre účcly lej/o súťa±e.

3a. Sút‘ažné podklady pre riešenie návrhu:

- text všeobecných podmienok obchodnej verejnej súťaže

- katastrálna mapa s hranicami riešeného územia M = I : I 000

- mapový podklad pre návrh, 2D, M = I : 1 000

- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č. 7/2010/VZN Zo dňa 16.12.2010

záväzná čast‘ územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien a dopinkov - VZN 3/20 12!

VZN zo dňa 6.9.2012, VZN 7/2013/ VZN Zo dňa 19.9.2013

- VZN č.9!1998/VZN zo dňa 29.10.1998 - úZemný plán pešej zóny v historickej časti mesta

Liptovský Mikuláš- smerne

- grafická časí územného plánu mesta Liptovský Mikuláš

- grafická čast‘ územného plánu pešej zóny v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš- smernc

- grafická časť realizačného projektu Liptovský Mikuláš- Pešia zóna, lokalita SEVER

- geometrický plán — CD

4. [Jkončenie predkladania návrhov súťaže: 15.05. 2014 do 14.00 hod.

5. Termín otvárania obálok: 20.05.2014 o 10.00 hod.

6. Sút‘ažné urbanisticko-arcbitektonické návrhy budú vystavené pre verejnosť v termíne od 22.05.2014
do 06.06.2014 do 12.00 hod. v priestoroch Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš.

7. Termín vyhodnotenia sút‘ažných návrhov: 10.06.2014 o 10.00 hod.

8. Víťaz sút‘ažeje povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 90 dní odo dňa vyhodnotenia súťažc komisiou.
V prípade, že do I O kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie zmluvy vít‘az sút‘aže neuzatvorí túto
zmluvu v zmysle podaného návrhu. stráca nárok na uzavretie tejto zmluvy.

9



11‘.

Kritérium hodnotenia návrhov

1. Kritériorn pre hodnotenie predložených sút‘ažných návrhovje:

I .a) urbanisticko - architektonický návrh ajeho iiadväznost‘ na okolitú zástavbu /dopravné riešenie,
urhanisticko-architektonická väzba na okolie/ 60%

I .b) cena 40%

2. Vít‘azom súfaže sa stáva záujemca, ktorý predloží najvhodnejšiu ponukti a dodrží všetky
podmienky súťaže.

Iv.

Osobitné dojednania

I. Stavebný zámer rnóže byť realizovaný v etapách s tým. že víťaz sút‘aže sa v kúpnej zmluve zaviaže,
že k ucelenému stavebnému bloku prvej etapy. ktorá bude riešiť objekt domu služieb“ podl‘a
právoplatného stavebného povolenia. podá návrh na kolaudačně rozhodnutie príslušnéirni stavebnému
úradu v lehote najneskór do 31.03.2020.

2. Pre prípad, že viťaz súťaže nedodrží záWizok podl‘a predchádzajúceho bodu tohto článku.
vyhlasovatel‘ovi sút‘aže vzniká právo na spátnú kůpu predmetu súťaže za kúpnu cenu ponúknutú
víťazom sút‘aže, a to bez ohľadu na prípadné zhodnotenie predmetu sút‘aže. Ak by bol objekt domu
služieb v čase spátnej kúpy zasanovaný, kúpna cena sa zníži o hodnotu asanovaného objektu, t.j.
o 401 782,05 eur.

3. Vyhlasovatel‘ sút‘aže si v ziriluve vyhradí právo na prenájom na dobu 30 rokov za I euro na
nebytové priestory nachádzajúce sa v zrekonštruovanom objekte stavby „Vel‘ký dom služieb“ súp.č.
1994 postavený na pozemku parc.č. KN-C 280, resp. v novovybudovanom objekte, o celkovej výmere
min. 120 rn2 na prízemí navrhovaného objektu so vstupom zNámestia mieru. Prenájom uvedeného
priestoru sa uskutoční osobitnou zmluvou.

4. Vít‘az sút‘aže sa v kúpnej zmluve zaviaže rokovat‘ so súčasnýrni nájomcarni nachádzajítcimi sa
v priestoroch .‚Veľkého domu služieb za účelom uzatvorenia nájomnej alebo kúpnej zmluvy na
využívanie novovybudovanýcli priestorov. ak o to nájomcovia prejavia písomne záujem. To sa týka aj
plynovej kotolne. ktorá sa nachádza na severovýchodnej strane v suteréne v stavhe predmetu sút‘aže.

5. Vít‘az súťaže sa v kúpnej zmluve zaviaže. že zrealizuje stavbu predmetu sút‘aže v zmysle
predloženého urbanisticko-architektonického návrhu. Pre prípad, že následne vlastník predmetu
súťaže nezrealizuje stavbu predmetu súfaže v zmysle predloženébo návrhu, móže od neho
vyhlasovatel‘ sút‘aže požadovat‘ zmluvnú pokutu v sume 100 000 eur ato do dvoch rokov od termínu
na podanie návrhu na kolaiidačné rozhodnutie príslušnému stavebnému úradu.

6. Vyhlasovateľ sút‘aže si v zmluve vyhradí právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z kúpnej ceny
za každý aj začatý deň oineškania s termínom podania návrhu na kolaudáciu stavby v zmysle bodu 1
tohto článku, vít‘azom sút‘aže alebo jeho právnym nástupcom.

7. V prípade prevodu predmetu sút‘aže tretej osobe vít‘azorn sút‘aže, prejdú všetky práva a povinnosti
vyplývajúce zo zmluvy uzavretej medzi vyhlasovatel‘om súťaže a vít‘azom sút‘aže na nového
vlastníka. Pre takýto prípad vít‘az sút‘aže v kúpnej zmluve zaviaže nového vlastníka splnit‘ všetky
povinnosti, ktoré na seba prevzal zmluvou o prevode predmetu sút‘aže uzavretou s vyhlasovatel‘om
sút‘aže. Vít‘az sút‘aže sa v kúpnej zmluve zaviaže, že do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti
rozbodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu súfaže na tretiu osobu písomne túto
skutočnost‘ oznámi vyh lasovatel‘ovi sút‘aže.

8. Vít‘az sút‘aže sa zaviaže, že s realizáciou stavebných prác na predmete sút‘aže začne
(10 dvanástich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na predmet
sút‘aže, najneskór však do osemnástich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o povolení
vkladu kúpnej zmluvy do katastra nehnuteUností. Zároveň sa zaviaže podať žiadosť o vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby najneskór do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
o po‘olení vkladu kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností a o vydanie stavebného povolenia požiada
najneskór do šiesticb mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti úzeniného rozhodnutia.

9. Pre prípad, že vít‘az sút‘aže nedodrží záväzok na začatie realizácie stavby podľa bodu 8 tohto
článku. vyhlasovateľovi sút‘aže vzniká právo na uloženie zmluvnej pokuty vít‘azovi súťaže vn \‘ške
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1 20 463 eur a vyhlasovatel‘ sút‘aže může v lehote do jedného roka 0(1 nesplnenia lehoty začatia
reaIiácie stavby od kúpnej zmluvy odstúpit‘. Zrnluvné strany sa pre taký prípad v kúpnej zmluve
zaviažu, že po odstúpení od zrnluvy uzavrú dohodu o vydaní si plnení, ktoré si vzájomne poskytli
na základe kúpnej zmluvy.

Ak vít‘az sút‘aže nepožiada o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby najneskór do šiestich mesiacov
odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu kúpnej zmluvy do katastra nebnuteľností,
zaviaže sa v kúpnej zmluve, že uhradí zmluvnú pokutu v sume 60 231 eur. Ak víťaz súťaže nepožiada
o vydanie stavebného povolenia najneskór do šiestich rnesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
územného rozhodnutia vzniká vyhlasovateľovi súťaže právo na uloženie zrnluvnej pokuty vo výške 60
231 eur.

I O. V kúpnej zmluve sa zrnluvné strany dohodnú. že víťaz sút‘aže nebude v omeškaní so splnenírn
lehoty na podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia z dóvodu vis major alebo ak
orneškanie nastane bez zavinenia víťaza súťaže alebo jeho právneho nástupcu a táto skutočnost‘
prcukáže vyhlasovateľovi súťaže alebo na základe dohody zmluvných strán o predlžení lehoty
na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6. cz,) podľu ‘ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zh. o majetku obcí vplainom :není spósoh
prevodu vlastníctva nehnuieľnosli vk. ú. Okoličné akoprehytočného majetku mesta - bytu č. 2,
v bytovorn dome súp. Č. 626, vchod Č. 4, prízemie obchodnou verejnou súťažou.

b) podľa ý 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zh. o majetku obcí vplatnozn znenípodmienky
ohchoc/nej verejnej súťaže na prevod nehnuieľiiosti v k. ú. Okoličné — bytu č. 2, v bytovom
dome súp. Č. 626, vchod č. 4, prízernie.

Osobitne schval‘ované podmienky
schválené na Mestskom zastupitel‘stve mesta Liptovský Mikuláš uzneseníin Č. 23/20 14 zo dňa

06.03.2014.

I.
Predmet obchodnej vcrejnej súťaže por. č. I

byt Č. 2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu s. Č. 626, vchod č. 4 na Senickej ulici
v Liptovskom Mikuláši

1. Predmetom obchodnej verejnej súfaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu
sút‘aže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu sút‘aže, a to
nehnuteľnost byt, spoluvlastnicky podiel na .‘poločných časí iach a spoločných zariadeniach
c/omu a na pozemku parc. č. K/V C 776/28 1‘ podiele 8970/357320, zastavané ploc/iv a nádvoria
nachádzajúce scz na území mes/a Lzpiovsky Mikuláš, zapísané na LV Č 1046 kat. ú:einie
Okoličné, obec Liplovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš. Byt č. 2 nachádzajúci sa na
prízemí bytového domu s. Č. 626, vchod Č 4, na Senickej ulici, o podlahovej ploc/ze 89, 70 in,
popis nehnuteľnosti — štvorizbovy byt s kompletným príslušensívom. Príslušenstvo bytu lvorí
chodba, kúpeľňa, c/ve WC, kuchyňa. K bytu prinúleží pivnica nachádzajúca sa v suteréne.
Z dvoch obytných izieb je východ na lóggiu. Vykurovanie a TUV je zo spoločného zdroja.
Vc/otne sú výtahy. Bytový c/ozn scz nachád:cz vprímestskej časti mes/cz na víc/tisku Podhre:iny.

2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže : na bývanie
3. Minimálna požadovaná cena. za ktorú sa predmet sút‘aže ponúka na predaj je cena 37 500
E, slovom tridsaťsedemtisícpäťsto eur.

4. Výška finančnej zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží
predstavuje sumu 200 € ( slovom dvesto eur ). Zábezpeka musí byť zložená na bankový účet

vedený v Prima banke Slovensko. a.s., Č. účtu 1600448065/5600, IBAN SK6I 5600 0000 0016
0044 8065 BtC: KOMASK2X najneskór tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanic
návrhov.
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5. Účastníciy poplatok v sume 30 E sa uhrádza do pokladne MsÚ alebo na číslo účtu
1600443002/5600, IBAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002 WC: KOMASK2X vedený
v Prima hanke Slovensko. a.s. Učastnícky poplatok sa nevracia.
6. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej síit‘aže boli schválené uzneseniarni
mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012. Č. 137/2012 zo dňa
13122012.59/2013 zodňa27.06.2013 a23/2Ol4zodňaO6.03.2014

II.
Časový plán sút‘aže

1. Vyhlásenie súťaže: 14.03.2014.
Obhliadku nehnutel‘nosti je potrebné dohodnúť ‘opred v pracovných dňoch od 7.00 hod. do
1500 hod. na tel. č. 0905 346 564 resp. e-mail: vladimir.lisy@mikulas.sk,
Záujemca má možnost‘ nahliadnut‘ do znaleckého posudku a ďalšícli podkladov, ktoré sa
nachádzajú na mestskorn úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradnýcli hodinách Č. dverí 207, [I.
poschodie u Mgr. Anny Ilinovskej, tel. č. 044/5565245, e-mail: a. ilunovska@mikulas.sk.

2. Iikončenie predkladania návrhov sút‘ažeje 18.04.2014 o 14.00 hod.
3. riín otvárania obálok a vyhodnotenia sút‘ažných návrhov je 22.04.20 14 o 13.00 hod.
4. (Jzavretie kúpnej zmluvy do 90 dní odo dňa vyhodnotenia sút‘aže koniisiou. V prípade, že do
10 kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie zmluvy vít‘az súťaže neuzatvorí túto zmluvu
v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.

111.
Kritérium hodnotenia návrhov

• Kritériom pre hodnotenie predložcných súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna
cena.

2. Vít‘azoni súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknulou kúpnou cenou pri dodržaní
všetkých podmienok súťaže. V prípade rovnake ponúknutej ceny rozhodne skorší termín
podania návrhu.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7. a,) podľa 9 ods. 2 písm. a,) zákona č. 138,‘! 991 Zh. o majetku obcí v platnom znení spósob
prevodu vlaspzíctva ‚zehnuteľnosti v k ú. Okoličné ako prebytočného nzajetku mesta — bytu č.
20, v bytovom dome súp. Č. 626, vchod Č. 5, 1. poschodie — obchodnou verejnou súťažou.

b) podľa 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1 99] Zb. o majetku obcí v platnom znenípodmienky
obchodnej verejnej súťaže na prevod ‚zehnuteľnosti v k. ú. Okoličné — bytu Č. 20, v bytovom
dome súp. Č. 626, vchod č. 5, 1. poschodie,

Osobitne schval‘ované podmienky
schválené na Mestskom zastupitel‘stve mesta Liptovský Mikuláš uznesenírn Č. 23/20 14 zo dňa

06.03.20 14.

I.
Predmet obchodnej verejnej sút‘aže por. č. 2

byt ě. 20 nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu s. Č. 626, vchod č. 5 na Senickej ulici
vLiptovskom Mikuláši

1. Predmetom obchodnej verejPej sút‘aže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu
sút‘aže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu sút‘aže, a to:
nehnziteľnosť: byt, spoluvlastizíc/cy pod/el na spoločných časuiach a spoločných zariadeniach
domu a na pozemku parc. č KN C 776/28 v podiele 6010/357320, zastavané plochy a nádvoria
‚ nachádzajúce sa na území mesta Liptovský Mikuláš, zapísané na L V Č. 1046 kat. územie
Okoličné, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš. Byt Č. 20 nachádzajúci sa na 1.
poschodí bytového donzu s. Č. 626, vchod č. 5, na Senickej ulici, o podlahovej ploc/ze 60,10 mn2,
popis nehnuteľnosii — žrojizbový byt s kompletným príslušenstvom. Príslušenstvo bytu Ivon
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chodba, kúpeľňa, WC‘, kuchyňa. K bytu prináležípivnica nachůdzajúca sa v suteréne. Zjednej
obývacej izby je východ na loggiu. Vykurovanie a TUV je zo spoločného zdroja. V dome sú
výťahy. Bytrný dom sa nachúd:a v prímestskej časti mesta na sídlisku Podbreziny.
Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže: na bývanie
2. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet sút‘aže ponúka na predaj je cena 28 100 €‚
slovom dvadsaťosemtisícsto eur.
Výška fnančnej zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží
predstavuje sumu 200 € (slovom dvesto eur). Zábezpeka musí byť zložená na bankový účet
vedený v Prima banke Slovensko, a.s., Č. účtu 1600448065/5600, IBAN SK61 5600 0000 0016
0044 8065 BIC: KOMASK2X najneskór tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie
návrhov.
3. iJčastnícky poplatok v sume 30 € sa uhrádza do pokladne MsU alebo na Číslo účtu
1600443002/5600, IBAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X vedený
v Prima banke Slovensko, a.s. Učastnícky poplatok sa nevracia.
4. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené uzneseniami
mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012, 137/2012 zo dfía
13.12.2012, 59/2013 zo dňa 27.06.2013 a23/2014 zo dňa 06.03.2014.

H.
Časový pláii súťaže

1. Vyhlásenie sút‘aže: 14.03.2014.
Obhliadku nehnutel‘nosti je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch od 7.00 hod. do
15.00 hod. na tel. č. resp. e-mail: vladimir.lisy@rnikulas.sk
Záujemca má možnost‘ nahliadnut‘ do znaleckého posudku a d‘alších podkladov, ktoré sa
nachádzajú na mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách Č. dverí 207, 11.
poschodie u Mgr. Anny Iľanovskej, tel. Č. 044/5565245, e-mail: a. ilanovska@mikulas.sk.
2. UkonČenie predkladania návrhov súťažeje: 18.04.2014 o 14.00 hod.,
3. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrliov je: 22.04.2014 o 13.10 hod.
4. Uzavretie kúpnej zmluvy do 90 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou. V prípade, že do
10 kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu
v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.

III.
Kritérium hodnotenia návrhov

1. Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna
cena.

2. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou. V prípade rovnakej
ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8. a.) podľa 9 ods. 2 písm. a, zákona Č. 138/199] Zb. o majetku obcí v platnonz zfleuí sp(soh
prevodu vlastnícti‘a mzehnziteliosti v k Ú. QkoliČmzé ako prCbVIOČJlé/1() majetku mesta bytu č.
33, v bytovom dome súp. Č. 511, vchod č. 4, prízernie — obchodnou verejnou súťažou.

h) podia ý 9 ods. 2 písm. b) zákona Č. 138/1991 Zh. o majetku obcí v plainom :není podmienky
ohchodnej verejnej sÚíae iui prevod iiehnziiehiosti v k. Ú. ()količné — bytu č. 33. v bytovom
dome súp. Č. 5 11, vchod č. 4, prízemie,

Osobitne schval‘ované podmienky

schválené na Mestskom zastupitel‘stve mesta Liptovský Mikuláš uznesenírn Č. 23/20 14 zo dňa
06.03 .20 14.

I.
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Predinet obchodnej verejnej sút‘aže por. Č. 3
byt č. 33 nachádzajúci sa na prízeiní bytového (lomu S. Č. 511, vchod č. 4 na Gaštanovej ulici

v Liptovskom Mikuláši
I. Predn-ietom obchodnej verejnej sút‘aže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu
súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu sút‘aže, a to
nehnuteľnost‘ byt, spoluvlastnícky podjel na spoločných časiiuch a spoločných zariadenicicli
domu a na pozemku parc. č. KN C‘ 773/29 v podiele 7350/462640, zaslavané plochy a nádvoria,
nachádzajúce sa na území mesta Liptovský Mikuláš, zapívané na LV Č. 1014 kat. úzernie
Okoličné, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš. Byl č. 33 nachádzajúci sa nu prízemí
bytového domu s. Č. 511, vchod č. 4, na Gašlanovej ulici, opodlahovej ploche 73,50 in2, popis
nehnutel‘nosží — lrojizbový byt s komplelným prĹvlušenstvom. Príviušensivo bytu Ivon chodba,
kúpeľňu, WC, kuchyňa. K bytu prináleží pivnicu nachád:ajúca sa v suteréne. Byt má niešenú
loggiu. Domje napojený diuľkovým vedením na cenlrálnu kotolňu, z ktorej je zásobovaný teploiiz
a teplou úžitkovou vodou. V dome sú viI‘ahy. Bytový dom sa nachádza v prímestskej časti mesta
nu sídlisku Podbreziny.
2. Funkčné a dominantné využitie predrnetu sút‘aže: na bývanie
3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet sút‘aže ponúka na prcdaj je cena 32
900 €‚ slovom tridsat‘dvatisícdevät‘sto eur.

Výška finančnej zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok obchodných verejných sút‘aží
predstavuje sumu 200 € (slovom dvesto eur). Zábezpeka musí byt‘ zložená na bankový účet
vedený v Prima banke Slovensko, as., č. účtu 1600448065/5600, IBAN SK6I 5600 0000 0016
0044 8065 BIC: KOMASK2X najneskór tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie
návrhov.
4. Učastnícky poplatok v sume 30 € sa uhrádza do pokladne MsU alebo na číslo účtu
1600443002/5600, IBAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X vedený
v Prima banke Slovensko, as. IJčastnícky poplatok sa nevracia.
5. Podmienky na predaj predinetu obchodnej verejnej sút‘aže boli schválené uzneseniami
mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 52/2012 zo dňa 14.05.20 12. 137/20 12 zo díía
13.12.2012, 59/2013 zo dňa27.06.2013 a23/20l4zodňa 06.03.2014.

II.
Časový plán sút‘aže

1. Vyhlásenie sút‘aže: 14.03.2014.
Obhliadku nehnuteľnosti je potrebné dohodnút‘ voprcd v pracovných dňoch od 7.00 hod. do
15.00 hod. na tel. č. 0905 033 547, resp. e-mail: vladirnir.lisymikulas.sk
Záujenica má možnost‘ nahliadnut‘ do znaleckého posudku a d‘alších podkladov, ktoré sa
nachádzajú na mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách č. dverí 207, II.
poschodie u Mgr. Anny Iľanovskej, tel. č. 044/5565245 ‚ e-mail: a.ilanovskumikulas.sk.
2. Iikončenie predkladania návrhov sút‘ažeje: 18.04.2014 o 14.00 hod.
3. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia sút‘ažných návrhovje: 22.04.2014 o 13.20 hod.
4. lJzavretie kúpnej zmluvy do 90 dní odo dňa vyhodnotenia sút‘aže kornisiou. V prípade, že do
10 kalendárnych dní od vyzvania na uzavrete zmluvy vít‘az sůt‘aže neuzatvorí túto zmluvu
v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.

111.
Kritérium hodnotenia návrhov

1. Kritériom pre hodnotenie predložených sút‘ažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna
cena.
2. Vít‘azom súfaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou. V prípade rovnakej
ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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9. a) podl‘a ‘ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zh. o majetku obcí vplaÍnom znení spósoh
prevodu vlastizictva nehnutelnosui v k u Okolične ako prebytočneho nzajeiku mesta — bytu c
51, v bytovom domesup Č 519, vchod c 8, 1 poschodie — obchodnou verejnou sut‘azou

b) podľa ‘ 9 ods. 2p7b) zákona č. 138/1991 Zb. o mäje!ku obcí vplainom znenípodmienky
obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Okoličné — bytu č. 51. v bytovorn
dome súp. Č. 519, vchod č. 8, 1. poschodie,

Osobitne schval‘ované pod mienky
schválené na Mestskom zastupitel‘stve mesta Liptovský Mikuláš uznesením Č. 23/20 14 zo dňa

06.03.2014.

1.
Predmet obchodnej verejnej sút‘aže por. č. 4

bt51 nachadzajuci sa na 1 poschodi bytoveho domu s Č 519, vchod č 8 na ulici Pod
slivkou v Liptovskom Mikuláši

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu
súťaže a uzatvorenie kúpnej zrnluvy na predaj predmetu súťaže, a to:
nehnuteľnost byt, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariádeniach
domu a na pozemku parc. č. KN C 7 73/38 v podiele 7140/449720, zastavané plochy a nádvoria
‚ nachádzajúce sa na území mesta Liptovský Mikuláš, :apísané na L V Č. 986 kat. územie
Okolične obec Lzpíoisky Mzkulas okres Liptovsky Mzkulaš Byl č 51 nachadzajucz sa na]
poschodí bytového domu s. Č. 519, vchod č. 8, na Ulici pod slivkou, o podlahovej pžoche 71,40
m2 popis nehnuteľnostz trojizbovy byt s kompletny,n przslusenstvom Za vstupnym; dverami
sa nachádza predsieň, z ktorejje vstup do kuchyne, kúpeľne, WC a do všetkých troch obytných
izieb. Byt má riešenú lóggiu zo západnej strany. V suteréne sa nachádza pivnica, prináležiaca
k bytu. Doni je napojený diaľkovým vedením na centrálnu kotolňu, z ktorej je zásobovaný
leploni a teplou úžiikovou vodou. V dome sú výťahy. Na byiovom dome holi vymenené všetky
okná v spoločných priestoroch a vchodové dvere Bytoiý doni sa nachádza v prímesžskej Časti
mesta na sídlisku Podbreziny.
2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže: na bývanie
3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 29
800 €‚ slovom dvadsaťdeváťtisícosemsto eur.

Výška finanČnej zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok obchodných verejných sút‘aží
predstavuje sumu 200 € (slovom dvesto eur). Zábezpeka musí byť zložená na bankový účet
vedený v Prima banke Slovensko, a.s., Č. účtu 1600448065/5600, IBAN SK6I 5600 0000 0016
0044 8065 B1C: KOMASK2X najneskór tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie
návrhov.
4. Učastnícky poplatok v sume 30 € sa uhrádza do pokladne MsU alebo na číslo účtu
1600443002/5600, IBAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X vedený
v Prima banke Slovensko, a.s. Učastnícky poplatok sa nevracia.
5. Podrnienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boJi schválené uzneseniami
mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012, 137/2012 zo dňa
13.12.2012, 59/2013 zodňa27.06.2013 a23/2014 zodňa06.03.2014.

II.
Časový plán sút‘aže

1. Vyhlásenie sút‘aže: 14.03.2014.
Obhliadku nehnutel‘nosti je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch od 7.00 hod. do
15.00 hod. na tel. Č. 0905 033 547, resp. e-mail: vladimir.lisymikulas.sk.
Záujemca ma možnost nahliadnut‘ do znaleckeho posudku a d‘alšich podkladov, ktore sa
naehadzaju na rnestskom urade mesta Liptovsky Mikulaš v uradnych hodinach Č dveri 207, II
poschodie u Mgr Anny Iľanovskej tel č 044/.565245 e-mail a zlanovskamzkulas sk
2, UkonČenie predkladania navrhov suťažeje 18 04 2014 o 14 00 hod
i:eín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je: 22.04.2014 o 13.40 hod.
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4. Uzavretie kúpnej zmluvy do 90 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou. V prípade, že do
10 kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie zmluvy vít‘az súťaže neuzatvorí túto zinluvu
v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.

III.
Kritérium hodnotenianávrhov

1 Kriteriom pre hodnotenie predlozenych sufažnych navrhov je najvyššia ponuknuta kupna
cena.

2. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou. V prípade rovnakej
ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

10. a) podľa ‚ 9 ody. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplainom ZflCflí SJ)(isob

prevodu vlasiníciva nehnuteľnosti v k. Ú. Okoličné oko prehytočného majetku nzeskl — bytu č.
61, v bytovom dome súp. Č. 522, vchod č. 3. 6. poschodie — obchodnou verejnou súťažou.

b,) podľa 9 ods. 2 písm. b) zákonu c 138/1991 Zb. o majetku obcí vplulnom znenfpodmienky
obchodnej verejnej sút‘aže na prevod nehnuieľnosii v k. Ú. Qkoliěné bytu č. 61, v bytovorn
dome súp. Č. 522, vchod č. 3, 6. poschodie,

Osobitne schvaľované podmienkv
schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesením Č. 23/20 14 zo dňa

06.03.2014.

I.
Predmet obchodnej verejnej súťaže por. č. 5

byt č. 61 nachádzajúci sa na 6. poschodí bytového domu s. Č. 522, vchod Č. 3 na
Morušovej ulici v Liptovskom Mikuláši

I. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu
sút‘aže a uzatvorenie kúpnej zrn luvy na predaj predmetu sút‘aže, a to:
uchuuteľnosi byt, spoluvlastnícky podjel naspoloěných častiuch U spoloéřzých :ariudeniuch
domu a na pozemku parc c KN C 773/43 v podiele 5057/441676, zastavané plochy u nádvoriu
‚ nachádzajúce Sa na území mesta Liptovský Mikuláš, zapísané na LV č 1115, kat. územie
Okoličné, obec Lztovský Mikuláš, okres Li7tovský Mikuláš. Byt č. 61 nachádzajúci sa na 6.
poschodí bytového domu s. Č. 522, vchod Č. 3, na Morušovej ulici, o podlahovej ploche 50,57
rn2, popis nehnutel‘ností — dvojizbový byt s kornpletným príslušenstvom. Príslušenstvo bytu tvorí
chodba, kúpela, WC kuch yňa. K bytu prináleží pivnicu nachádzujúca sa na J. nadzemnom
podlaží. Jedna obytná izha má loggiu. V dome sú výtahy. Vykurovanie a TUVje zo spoločuého
zdroja. Bytový doni sa nachádza v prímestskej časti mesta na sídlisku Podhreziny.
2. Funkčné a dorninantné využitie predrnetu sút‘aže : na bývanie
3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet sút‘aže ponúka na predaj je cena 24
300 €‚ slovom dvadsat‘štyritisíctristo eur.

Výška finančnej zábezpeky v zmysle Všeobecných podrnienok obchodnýcb verejných sút‘aží
predstavuje sumu 200 € ( slovom dvesto eur ). Zábezpeka musí byt‘ zložená na bankový účet
vedený v Prima banke Slovensko, a.s., č. účtu 1600448065/5600,, l[3AN SK6I 5600 0000 0016
0044 8065 BIC: KOMASK2X najneskór tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie
návrbov. ‚

4. UČastnícky poplatok v sume 30 € sa uhrádza do pokladne MsIJ alebo na číslo účtu
1600443002/5600, JBAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X veden
v Prima banke Slovensko, as. Účastnícky poplatok sa nevracia.
5. Podmieriky na predaj predmetu obchodnej verejnej sút‘aže boli schválené uzneseniami
mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 52/2012 zo dňa 14.05.20 12. 137/20 12 zo dňa
13.12.2012, 59/2013 zo dňa27.06.2013 a23/2014 zodňa 06.03.2014.
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II.
Časový plán sút‘aže

1. Yyjilásenie súťaže: 14.03.2014.
Obhliadku nehnutel‘nosti je potrebné dohodnút‘ vopred v pracovných dňoch od 7.00 hod.
do 15.00 hod. na tel. č. 0905 033 547, resp. e-mail: vladimir.iisy mikulas.sk
Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa
nachádzajú na mestskotn úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách č. dverí 207, II.
poschodie u Mgr. Anny Iľanovskej, tel. č. 044/5565245, e-mail: a.ilanovskci@inikulas.sk.
2. Ukončenie predkladania návrhov sút‘ažeje: 18.04.2014 o 14.00 hod.
3. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhovje: 22.04.20140 13.50 hod.
4. Uzavretie kúpnej zmluvy do 90 dní odo díía vyhodnotenia sút‘aže komisiou. V prípade, že do

I O kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie zmluvy vít‘az sút‘aže neuzatvorí túto zmluvu
v zmysle podaného návrhu. stráca nárok na uzavretie kúpnej zrnluvy.

III.
Kritérium hodnotenia návrhov

I. Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna
cena.

2. Víťazoin súťaže sa sLáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou. V prípade rovnakej
ponúknutej ceny rozhodne skorší termín poclania návrhu.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

11. a) podľa ‘ 9 ods. 2 písm. a2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení spósob
převodu vlastnícž-va nehnuteľnosti v k. Ú. Okoličné ako prebytočného majetku mesta — bytu č.
54, v bytovom dome súp. Č. 522, vchod č. 3, 4. poschodie — obchodnou verejnou súťažou.

b,) podľa 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zh. o majetku obcí vplalnom znenípodmienky
obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Okoličné — bytu č. 54, v bytovom
dome súp. Č. 522, vchod Č. 3, 4. poschodie,

Osobitne schval‘ované podmienky
schválené na Mestskom zastupitel‘stve mesta Liptovský Mikuláš uznesením Č. 23/2014 zo dňa

06.03.2014.

I.
Predmet obchodnej verejnej sút‘aže por. č. 6

byt Č. 54 nachádzajúci sa na 4. poschodí bytového domu s. Č. 522, vchod Č. 3 na
Morušovej ulici v Liptovskom Mikuláši

I Predmetom obchodnej verejnej sutaže je vyber najvhodnejšej ponulcy a predaj predmetu
súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to:
nehnuíel‘nost byt, spoluvlastnícky podjel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a na pozenzku parc. č. KN C 7 73/43 v podiele 3238/441676, zastavané plochy a nádvoria
‚ nachádzajúce sa na území mesta Liptovský Mikuláš, zapísané na L V Č. 1115, kat. územie
OkoliČné, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš. Byt č. 54 zachádzajúci sa na 4.
poschodí bytového domu s. Č. 522, vchod Č. 3, na Morušovej ulici, o podlahovej ploche 32,38
m2 ‚ popis nehnuteľnosti — jednoizbový byt s konzpletným príslušenstvom. Príslušenstvo bytu
tvorí chodba, kúpeľňa, W, kuchyňa. K bytu prináleží pivnica nachádzajúca sa na J.
nadzemnom podlaží. Z kuchyne je východ na loggiu. V dome sú výťahy. Vykurovanie a TUVje
zo spoloČného zdroja. Bytový dom sa nachádza v prímestskej Časti mesta na sídlisku
Podbreziny.
2. Funkčně a dominantné využitie predmetu súťaže: na bývanie
3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 17
400 €‚ slovom sedeninásťtisícštyristo eur.
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4.Výška finančnej zábezpeky viys1e Všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží
predstavuje sumu 200 € (slovom dvesto eur). Zábezpeka musí byť zložená na bankový účet
vedený vPrima banke Slovensko, a.s., č. účtu 1600448065/5600, ‚ IBAN SK6I 5600 0000
0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X najneskór tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na
podávanie návrhov.
5.Učastnícky poplatok v sume 30 € sa uhrádza do pokladne MsU alebo na číslo účtu
1600443002/5600, IBAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X vedený
v Prima banke Slovensko, a.s. Učastnícky poplatok sa nevracia.
6.Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boll schválené uzneseniami
mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012, 137/2012 zo dňa
13.12.2012, 59/2013 zo dňa 27.06.2013 a23/2014 zo dňa 06.03.2014.

II.
Časový plán suťaže

1. Vyhlásenie súťaže: 14.03.2014.
Obhliadku nehnutel‘nosti je potrebné dohodnút‘ vopred v pracovných dňoch od 7.00 hod. do
15.00 hod. na tel. č. 0905 033 547, resp. e-mail: vladirnir.lisy@mikulas.sk
Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a d‘alších podkladov, ktoré sa
nachádzajú na mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách č. dverí 207, 11.
poschodie u Mgr. Anny ll‘anovskej, tel. Č. 044/5565245 ‚ e-mail: ailanovska@mikulas.sk.
2. UkonČenie predkladania návrhov sút‘ažeje: 18.04.2014 o 14.00 hod.
3. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je: 22.04.2014 o 14.00 hod.
4. Uzavretie kúpnej zmluvy do 90 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou. V prípade, že do
10 kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie zmluvy vít‘az sút‘aže neuzatvorí túto zmluvu
v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kťipnej zmluvy.

III.
Kritérium hodnotenia návrhov

1. Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna
cena.
2. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou. V prípade rovnakej
ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

12. a) podľci ‘ 9 ods. 2 písm. a,) zákona Č. 138/1991 Zb. o niajeiku obcí v plaínoin :neizí p()sob
prevodu vlasiníctva nehnziieľnosti v k. Ú. Qkoiičné oko prebytoč;iČho majetku mesta — bytu č.
41. v bytovom dome súp. Č. 629, vchod Č. Ii. prízemie — ohchodnou vere nou sÚČaou.

b)podľa ‚ 9 ods. 2 písni. h) zákona Č 138/1991 Zh. o majetku obcí vplalnom znenípodmienkv

ohchodnej i‘erejnej sút‘ae na prevod ‚iehmitel‘nosti v k. Ú. Okoličné — bytu č. 4 I, v bytovom
dome súp. Č. 629, vchod č. I 1, prízemie,

Osobitne schval‘ované podmienky
schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uzncsenírn Č. 23/20 14 zo dáa

06.03.2014.

I.
Predmet obchodncj vercjnej sút‘aže por. č. ‘7

bytč. 41 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu s. Č. 629, vchod č. 11 na ulici Kemi
v Liptovskom Mikuláši

1. Predmetorn obchodnej verejnej sút‘aže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predinetu
sút‘aže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to:
„ehnutel‘nost byt, spoluvlastnícky podjel na spoloČnc‘h Časíiuch a spoloČnch :ariadeniach
donui (ZilU pozd‘,nku parc. Č. KN C‘ 776/44 vpodiele 7800/510560, :astavunÝ ploch)
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a nádvoria, nachádzajúce Sa na území mesta Liptovský Mikuláš, zapísané na LV Č. 1273
kat. územie Okoličné, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš. Byt č. 41 nachádzajúci
sa na prízemí bytového domu s. Č. 629, vchod Č. 11, na ulici Kemi, o podlahovej ploche 78,00
mn2, popis nehnuteľnost‘ trojizbový byt s kompletným príslušenstvom. Príslušensivo bytu tvorí
chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa. K bytu prináleží pivnica nachádzajúca sa v suteréne.
Z kuchyneje riešený vstup na lóggiu. Bytový doni je napojený dial‘kovým vedením na centrálnu
kotolňu, z ktorej je zásobovaný teploni a TUV. V dome je výťah. Bytový dom sa nachádza
v prímestskej časti mesta na sídlisku Podbreziny.
2. Funkčné a dominantné využitie predmetu sút‘aže: na bývanie
3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet sút‘aže ponúka na predaj je cena 31 800,-
€‚ slovom tridsat‘j edenti sícosemsto eur.

4.Výška fnančnej zábezpeky v zrnysle Všeobecných podmienok obchodných verejných sút‘aží
predstavuje sumu 200 € (slovom dvesto eur). Zábezpeka musí byt‘ zložená na bankový účet
vedený v Prima banke Slovensko, a.s., Č. účtu 1600448065/5600, ‚ IBAN SK6I 5600 0000
0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X najneskór tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na
podávanie návrhov. ‚

5.Učastnícky poplatok v sume 30 € sa uhrádza do pokladne MsIJ alebo na číslo účtu
1600443002/5600, IBAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X vedený
v Prima banke Slovensko, a.s. Učastnícky poplatok sa nevracia.
6. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej sút‘aže boli schválené uzneseniami
inestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš č. 052/2012 zo dňa 14.05.2012, 137/20 12 zo clňa
13.12.2012, 59/2013 zodňa27.06.2013 a23/20l4zodňa 06.03.2014.

11.
Časový plán súťaže

I. Vyhlásenie sút‘aže: 14.03.2014.
Obhliadku nehnutel‘nosti je potrebné dohodnúf vopred v pracovných dňoch od ‘7.00 hod. do
15.00 hod. na tel. Č. 0905033547, resp. e-mail: vladimir.lisy@ mikulas.sk.
Záujemca má možnost‘ nahliadnut‘ do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa
nachádzajú na mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách č. dverí 207, l[.
poschodie u Mgr. Anny 1l‘anovskej, tel. č. 044/5565245 ‚ e-mail: a.ilanovskaájmikulas.sk.
2. Ukončenie predkladania návrhov sút‘ažeje: 18.04.2014 o 14.00 hod.
3. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia sút‘ažných návrhovje: 22.04.2014 o 14.10 hod.

4. IJzavretie kúpnej zmluvy do 90 dní odo dňa vyhodnotenia sút‘aže koinisiou. V prípade, že do
10 kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie zmluvy vít‘az sút‘aže neuzatvorí túto zmluvu
v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.

11‘.
Kritérium hodnotenia návrhov

1. Kritériom pre hodnotenie predložených sút‘ažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna
cena.
2. Vít‘azom sút‘aže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou. V prípade rovnakej
ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

13. a) podľa ‚‘ 9 ods. 2 písni. a,) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v plalnom znení spósob
prevodu vlastníctva nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš ako prebytočného majetku mesta —

bytu Č. 71, v bytovom dome súp. Č. 1883, vchod č. 32, 7. poschodie — obchodnou verejnou
sút‘ažou

b) podľa ‘ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znenípodmienky
obchodnej verejnej sutaze na prevod nĹhnuteľnotz v k u Liptovský Miku/as — bytu Č 71,
v bytovom dome súp. Č. I 883, vchod č. 32, 7. poschodie,
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Osobitne schval‘ované pod mienkv
schválené na Mestskom zastupitel‘stve mesta Liptovský Mikuláš uznesením Č. 23/2014 zo dňa

06.03.2014.

I.
Predmet obchodnej verejnej sút‘aže por. č. 8

byt Č. ‘71, nachádzajúci sa na 7. poschodí bytového domu s. Č. 1883, vchod č. 32 na
Vrbickej ulici v Liptovskom Mikuláši

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu
sút‘aže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu sút‘aže, a to:
nehnuteľnosď: byt, spoluvlastnícky podjel na spoločných častiach domu a na spoloČných
zariadeniach domu a na pozemku parc. č. KN C 331 7/56 zastavané plochy a nádvoria vpodiele
5080/4460 70, nachádzajúce sa na území mesta Liptovský Mikuláš, zapísané na LV Č. 5195 a
4401 kat. územie Lzptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš. Byt Č.
71 nachádzajúci sa na 7. poschodí bytového domu s. Č. 1883, vchod Č. 32, na Vrbickej ulici
opodlahovej ploche 50 80 in‘ popis nehnuteľnosiz — d%oJlzbovy b)í s kompletnym
przslušensivom Za v.tupnymz chci anu a nachadza predszen z ktorej je vstup do jednej obytnej
izby, kuchyne, kúpeľne a WC. Z kuchyne je riešený vstup do spálne. K bytu prináleží pivnica
nachádzajúca sa v suteréne. Bytový doni je napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu,
káblovú televíziu, telefón, el. energiu. Vykurovanie je ústredné. Na hyiovom dome boli
vymenené všetky okná v spoločných priestoroch, vchodové dvere, stúpačky vjadrách
jednotlivých i‘chodov a vykonané zateplenie domu. V dome sú výťahy. Bytoiý doni sa nachádza
juhoýchodne od centra mesta na sídlisku Nábrežie Dr. Aurela Stodolu.

2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže: na bývanie

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet sút‘aže ponúka na predaj je cena 25 000,-
€‚ slovom dvadsaťpáťtisíc eur.

4.Výška finančnej zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok obchodných verejných sůťaží
predstavuje sumu 200 € (slovom dvesto eur). Zábezpeka musí byť zložená na bankový účet
vedený v Prima banke Slovensko, a.s., č. účtu 1600448065/5600, ‚ IBAN SK61 5600 0000
0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X najneskór tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na
podávanie návrhov.

5. Účastnícky poplatok v surne 30 € sa uhrádza do pokladne MsÚ alebo na číslo účtu
1600443002/5600, IBAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X vedený
v Prima hanke Slovensko, a.s. Účastnícky poplatok sa nevracia.
6. Podmienky na predaj predmetu obcliodnej verejnej súťaže holi schválené uzneseniami
mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš Č. 052/2012 zo dňa 14.05.20 12, 137/2012 zo dňa
13.12.2012, 59/2013 zo dňa 27.06.2013 a23/2014 zo dňa 06.03.2014.

II.
Časový plán sút‘aže

1. Vvhlásenie súťaže: 14.03.2014.
Obhliadku nehnuteľnosti je potrebné dohodnút‘ vopred v pracovných dňoch od 7.00 hod. do
15.00 hod. na tel. č.. 0905 033 547, resp. e-mail: vladiinir.lisy@nzikulas.sk.
Záujemca má možnost‘ nahliadnuť do znaleckého posudku a d‘alších podkladov, ktoré sa
nachádzajú na mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách č. dverí 207, 11.
poschodie u Mgr. Anny Iľanovskej, tel. Č. 044/5565245, e-mail. a. ilanovska@mikulas.sk
2. UkonČenie predkladania návrhov súťažeje: 18.04.2014 o 14.00 hod.
3. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia sút‘ažných návrhovje: 22.04.2014 o 14.20 hod.
4. Uzavretie kúpnej zmluvy do 90 dní odo dňa vyhodnotenia sút‘aže komisiou. V prípade, že do
10 kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu
v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.
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UI.
KritériumhodnotéŮia návrhov

I Kritériom pre hodnotenie predloženych suťariych navrhov je najvyššša
cena.
2 Vit‘azom sut‘aže sa stava podany navrh s najvyššou ponuknutou cenou V pripade rovnakej
ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.

MUDť Aex4nderbIkovský
frimátor mes a

Dá/zlí?; podpísania u:neseflia: JO. 32014
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