
~,iESTSKE. ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKEHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 15. mája 2014 číslo 44/2014 

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

Mestské zastupiteľstvo 

I. konštatuj e, že 

a) k časti II. bodu l. až 4.: 

Komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu MsZ prerokovala dňa 29.04.2014 návrh 
na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami 
mesta tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváliť, pričom pri 
bode 2. odporučila min. cenu do súťaže 175000 eur. Mestská rada prerokovala dňa 05.05.2014 
návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými 
právami mesta tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváliť. 

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

b) k časti II. bodu 1.: 

- ide o prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Palúdzka v zmysle § 9a ods. 8 
písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, pričom dôvodom IIodným osobitné/IO zrete/'a je majetkovoprávne usporiadanie 
pozemku parc. Č. KN-C 1594, ktorý svojím oplotením tvorí kompletný celok s pozemkami parc. 
Č. KN-C 1592 a KN-C 1593 vo vlastníctve žiadateľky. Predmetným prevodom sa zabezpečí 
súlad skutkového a právneho stavu. Ide teda o prevod vlastníctva, ktorý je účelný len pre 
konkrétneho záujemcu, nakoľko pozemok je t. Č. oplotený k rodinnému domu. 

c) k časti II. bodu 3.: 

- ide o zámenu nehnuteľností, za účelom nadobudnutia pozemkov parc. č. KN-C 3334/42, 
7323/4, 7324/98 v k. ú. Liptovský Mikuláš, v lokalite Kamenné pole, od Poľnohospodárskeho 
družstva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, pričom dôvodom IIodným osobitnéllo zrete/'a je, že 



- predmetné pozemky sú podľa platného územného plánu mesta stavebnými pozemkami 
urbanistického bloku "zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti". V súčasnosti 
sa obstaráva v danom území "Územný plán zóny lokality Č. 11 - Zóna Južné mesto -
Kamenné pole, Liptovský Mikuláš", a predmetné pozemky môžu byť dotknuté navrhovanou 
trasou cestných komunikácií, 

- mesto nadobudne do svojho majetku pozemky vyššej hodnoty ako zamieňa a nemusí 
doplatiť Poľnohospodárskemu družstvu so sídlom v Liptovskom Mikuláši rozdiel 
zmieňaných nehnuteľností podľa vyhotoveného znaleckého posudku, čo by predstavovalo 
sumu 4 350,78 eur. 

d) k časti II. bodu 4.: 

- ide o prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta 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, pričom dôvodom hodným osobitné/IO zreteľa je, že kupujúci, ktorý ako 
jediný navrhovateľ v obchodnej verejnej súťaži na predaj bytu Č. 71 nachádzajúceho sa na 7. 
poschodí bytového domu súp. Č. 1883, vchod Č. 32 na Vrbickej ulici v Liptovskom Mikuláši, 
ktorá bola na predmetný byt vyhlásená po tretí krát, nesplnil v podanom návr/IU všetky 
požadované podmienky v zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta a osobitných 
podmienok obchodnej verejnej súťaže, schválených Mestským zastupiteľstvom mesta 
Liptovský Mikuláš uznesením Č. 23/2013 zo dňa 6. marca 2014, a to tým, že finančnú 
zábezpeku zaplatil o 1 deň neskôr. Z uvedeného dôvodu komisia pre vyhodnotenie 
predložených návrhov návrh kupujúceho nezaradila do súťaže. 

II. schval'uje 

1. predaj prebytočného 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. 
Palúdzka - pozemku parc. Č. KN-C 1594 záhrady o výmere 41 m2 podľa geometrického plánu 
Č. 204-13/2014, nachádzajúceho sa na ul. Vranovská, Márii Kubáňovej, trvale bytom 
Vranovská 28, Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 738 eur (t. j. 18 eur/ m2

). Účelom prevodu 
je majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. Č . KN-C 1594, ktorý svojím oplotením tvorí 
kompletný celok s pozemkami parc. Č. KN-C 1592, KN-C 1593 a stavbou rodinného domu súp. 
Č. 523 stojaceho na pozemku parc. Č. KN-C 1592 vo vlastníctve nadobúdatel'ky (LV Č. 1972). 
Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30.04.2014 
predstavuje 4,10 eur, čo je 0,10 eur/m2

• Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom b) sú 
dôvodom hodným 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. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. a) podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob 
prevodu vlastníctva nehnuteľností 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 1 130 m2

/ - obc/lodnou verejnou sút'ažou 

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 -
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 1 130 m2

/ , 

nasledovne: 



Osobitne schval'ované podmienky 

schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesením č. 44/2014 zo dňa 
15.5.2014 

I. 
PredmetOVS 

l. Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie 
kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to: 
aj stavby: "Administratívna budova íí súp. č. 3938 na pozemku parc. č. KN-C 358/4, 
bJ pozemku parc.č. KN-C 358/4 zastavané p/oe/IY a nádvoria o vÝmere 640 mZ, 
eJ pozemku parc.č. KN-C 358/28 zastavané p/oelty a nádvoria o vÝmere 490 ml podľa 
geometrického plánu č. 99/2013-LM zo dňa 25.11.2013 vyhotoveného spoločnosťou 
GEODÉZIA LMPD, s.r.o. so sídlom Hollého 7, 010 50 Žilina, IČO 47324317, úradne overený 
dňa 27.11.2013 pod č. 1079/2013, nachádzajúce sa v k.ú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský 
Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš (areál bývalých Považských kasární), pričom nehnuteľnosti 
podľa písm. a) a b) sú zapísané na LV č. 4401 v katastri nehnutel'ností vedenom Okresným 
úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom. 

2. Funkčné a dominantné využitie predmetu sút'aže: 
Podľa platného Územného 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 %. 

Prevládajúce funkčné využitie je formujúce typický verejný charakter prostred ia 
s koncentráciou zariadení občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu 
vytvárajúce predpoklady na uspokojovanie širokej škály potrieb obyvatel'ov i návštevníkov 
mesta, najmä: administratíva, 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 svojimi priestorovými a prevádzkovými 
nárokmi prevládajúci charakter a kvalitu prostredia, najmä: bytové domy spolyfunkčným 
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 svojimi priestorovými a prevádzkovým i nárokmi 
alebo vplyvmi na okolie (hluk, prach, exhaláty .... ) narúša charakter prostredia a neprimerane 
limituje možnosti využitia pril'ahlých 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 
nadzemnými podlažiami. V tesnej blízkosti budovy sa nachádzajú všetky inžinierske siete 
a kompletná občianska vybavenosť. 



3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 145.000 
€, (slovom: stoštyridsaťpäťtisíc eur), z toho je cena stavby 93.000 eur a cena pozemkov 52.000 
eur (t.j. 46,02 eur/m2). 

Cena je určená na základe znaleckého posudku č. 5/2014 vypracovaného znalcom Ing. 
Miroslavom Todákom zo dňa 07.01.2014 ako všeobecná hodnota majetku podl'a vyhlášky 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku (cena podl'a znaleckého posudku za celý predmet súťaže predstavuje 
144.464,79 eur, po zaokrúhlení 144.000 eur, pričom stavba predstavuje 93.818,19 eur 
a pozemky predstavujú 50.646,60 eur, t.j. 44,82 eur/m2) a Zásad hospodárenia s majetkom 
mesta Liptovský Mikuláš. 

Kúpnu cenu v zmysle Všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží zníženú o zloženú 
finančnú zábezpeku uhradí víťaz súťaže do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. 

4. výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu 30.000 eur (slovom: tridsaťtisíc eur), ktorá 
musí byť zložená na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, a.s. Č .Ú.: SK61 5600 0000 
OO 16 0044 8065 BIC: KOMASK2X najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na 
podávanie návrhov. Žiadny z navrhovatel'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. 

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 uzneseniami 
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, Č . 23/2014 zo dňa 06.03.2014 a Č. 44/2014 zo dňa 
15.5.2014. 

II. 
Časový plán sút'aže 

l. Vyhlásenie sút'aže: 20.05.2014 

2. Ohliadku predmetu súťaže je možné dohodnúť vopred s p. Petrom Zaťkovi čom na tel.č. 0908 
961 800, resp. e-mailom:peter.zatkovic@mikulas.sk. Navrhovatel' má možnosť nahliadnuť do 
znaleckého posudku a ďalších 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: 09.06.2014 do 14.00 hod. 

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia sút'ažných návrhov je 13.06.2014 o 10.00 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 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 nehnutel'nosti predložená navrhovatel'om. 



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. 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30.04.2014 
predstavuje spolu 202.754,50 €, z toho hodnota stavby predstavuje 169.804,83 eur a hodnota 
pozemkov 32.949,67 eur, čo je 29,159 eur/m2

• 

IV. 
Osobitné dojednania 

Víťaz súťaže berie na vedomie, že na pozemku parc.č. KN-C 358/28 sú uložené siete verejného 
osvetlenia a stÍpy verejného osvetlenia v počte 2 ks. Víťaz súťaže sa v kúpnej zmluve zaviaže, 
že v prípade potreby opráv stí pov verejného osvetlenia, resp. iných prác súvisiacich s ich 
prevádzkovaním alebo odstránením, umožní mestu Liptovský Mikuláš vstup na pozemok 
parc .č . KN-C 358/28 za týmto účelom. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. zámenu nehnuteľností spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. ej zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. Liptovský Mikuláš -
pozemok parc. Č. KN-C 7311/156 zastavané plochy a nádvoria o výmere 452 m2 podl'a 
geometrického plánu č. 35164638-11/2013, nachádzajúceho sa voplotenom areáli 
poľnohospodárskeho družstva Liptovský Mikuláš vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš. za 
pozemky parc. Č. KN-C 3334/42 trvalé trávne porasty o výmere 111 m2

, parc. Č. KN-C 7323/4 
ostatné plochy o výmere 341 m2 a parc. Č. KN-C 7324/98 trvalé trávne porasty o výmere 41 m2 

/pozemky spolu o výmere 493 m2
/ , nachádzajúce sa v lokalite Kamenné pole, vo vlastníctve 

Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Poľnohospodárska 1, 031 OJ 
Liptovský Mikuláš, IČO: OO 195651. 

Mesto Liptovský Mikuláš uvedenou zámenou nadobudne pozemky parc. Č. KN-C 3334/42, KN
C 7323/4 a KN-C 7324/98 , ktoré sú podľa platného územného plánu mesta stavebnými 
pozemkami urbanistického bloku "zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti". 
V súčasnosti sa obstaráva v danom území "Územný plán zóny lokality Č. II - Zóna Južné mesto 
- Kamenné pole, Liptovský Mikuláš", a predmetné pozemky môžu byť dotknuté navrhovanou 
trasou cestných komunikácií. Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši 
získa touto zámenou pozemok parc. č. KN-C 7311/156, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom v areáli poľnohospodárskeho družstva, pričom 
pozemok je súčasťou hospodárskeho dvora v oplotenom areáli poľnohospodárskeho družstva 
Liptovský Mikuláš. 

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, a to pozemku parc. Č. KN-C 7311/156 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 452 m2 podľa znaleckého posudku Č. 17/2014 zo dňa 
27.1.2014 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákomje stanovená na 4158.40 
eur, čo je 9,20 eur/m2

• Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného 
v účtovníctve k 30.04.2014 je 7501,84 eur, čo je 16,597 eur/m2

• Všeobecná hodnota 
nehnuteľností vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, 
a to pozemkov parc. Č. KN-C 3334/42 trvalé trávne porasty o výmere 111 m2

, parc. Č. KN-C 
7323/4 ostatné plochy o výmere 341 m2 a parc. Č. KN-C 7324/98 trvalé trávne porasty o výmere 
41 m2 podľa znaleckého posudku Č. 17/2014 zo dňa 27.1.2014 vyhotoveného súdnym znalcom 
Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 8509.18 eur. čo je 17,26 eur/m2

• Vzhľadom na 
prístup k pozemkom, možnosť napojenia na inžinierske siete, tvar pozemkov a s tým spojenom 
aj druhom možnej zástavby uplatnil znalec zrážku. 



Nakoľko všeobecná hodnota vzájomne zamieňaných nehnuteľností podľa znaleckého posudku 
nie je rovnaká, zmluvné strany sa pri podpise zmluvy dohodnú, že si nebudú voči sebe 
uplatňovať žiadne finančné nároky a nebudú si navzájom n ič dlžní. Cena zamieňaných 
nehnuteIností na základe dohody zmluvných strán j e cena určená znaleckými posudkami. 
Skutočnosti uvedené v časti l. pod bodom c) sú dôvodom hodným osobitného zreteľa, na 
chválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov pričom uvedený prevod podlieha 

zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. 

o 
Ing. Jozef Repaský 

zástupca primátora mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 19.5.2014 


