
;Y{ESTSKE. ZASTUPITEĽ.STVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 26. júna 2014 číslo 56/2014 

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

Mestské zastupiteľstvo 

I. konštatuje, že 

a) k časti II. bodu l. až IO.; k časti III. a k časti IV.: 
Komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu MsZ prerokovala dňa 11.06.2014 návrh 
na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami 
mesta tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia, návrh berie na vedomie a navrhuje ho MsZ 
schváliť, okrem bodu I., kde navrhuje uzatvorenie dlhodobého nájmu na predmetné pozemky. 
Mestská rada prerokovala dňa 16.06.2014 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, vrátane návrhu v časti III. a v časti IV. 
V prípade predaja ide o prebytočný majetok mesta v súlade so Zásadami hospodárenia 
s majetkom mesta Liptovský Mikuláš. 

b) k časti II. bodu 2.: 
- ide o zámenu nehnuteľností, za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych 
vzťahov k pozemkom pod stavbou vrátane priľahlej plochy k stavbe, v k. Ú. Liptovský Mikuláš, 
a to pozemku parc. č. KN-C 802/5 pod existujúcou stavbou: "autobusová zastávka" vo 
vlastníctve mesta vrátane manipulačného priestoru pre prípadnú údržbu, opravu, prístup 
a pozemku parc. č. KN-C 804/2, na ktorom je v časti vybudovaný chodník pre peších a stÍp 
verejného osvetlenia vo vlastníctve mesta vrátane manipulačného priestoru pre prípadnú 
údržbu, opravu, prístup, čo je dôvodom hodným osobitného zreteľa; pričom ide o využívanie 
týchto plôch vo verejnom záujme v súlade s platným územným plánom mesta. 

c) k časti ll. bodu 3.: 
- ide o prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta v k. Ú. Liptovský Mikuláš v zmysle 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad 
osobitného zreteľa, pričom dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že: 



- pozemky, ktoré sú predmetom odpredaja, budú slúžiť na výstavbu modernizácie 
železničnej trate pre dosiahnutie európskych parametrov podľa medzinárodných dohôd, ako 
verejnoprospešnej stavby, v rámci realizácie stavby: "Modernizácia železničnej trate Žilina
Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)", 

- Vládou Slovenskej republiky bol schválený dlhodobý program rozvoja železničných ciest, 
kde bola definovaná aj priorita modernizácie technickej infraštruktúry železničného 
koridoru, ktorého súčasťou je vyššie citovaná stavba, 

- ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom zo strany štátu, na 
ktorých bude umiestnená a vybudovaná stavba vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisova v súlade s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš, 

- ide o všestranný rozvoj územia a potreby obyvateľov, 

- na danú stavbu bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš právoplatné územné rozhodnutie 
o umiestnení stavby pod č . ÚRaSP 2008/05770-TAl zo dňa 31.12.2008. 

d) k časti II. bodu 5.: 
- ide o prevod vlastníctva nehnuteľného 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 
zreteľa, pričom dôvodom hodným osobitné/IO zreteľa je, že: 

- pozemok parc. č. KN-C 81112, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza priamo v záhrade 
oploteného rozostavaného rodinného domu (stojacom na parcele č. KN-C 16/2 vo vlastníctve 
žiadatel'ov), ku ktorému je prístup len cez pozemky vo vlastníctve žiadateľov, 

- pozemok parc. č. KN-C 8/88, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza medzi pozemkami 
vo vlastníctve žiadateľov a slúži na prístup k rozostavanému rodinnému domu (stojacom na 
parcele č. KN-C 16/2 vo vlastníctve žiadateľov), 

- uvedeným prevodom dôjde k sceleniu pozemkov v prospech žiadateľov, 

- predmetné pozemky majú pre svoju malú výmeru obmedzené samostatné využitie, a tým sú 
pre mesto nevyužiteľné a nepotrebné, účelné len pre konkrétneho záujemcu. 

e) k časti IV.: 
- mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 3. apríla 2014 uznesením č. 38/2014 schválilo 
pod bodom 2. zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného majetku spôsobom 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad 
hodný osobitné/Io zreteľa v k. Ú. Liptovský Mikuláš, a to časti pozemku parc. Č. KN-C 
3317/106 ostatné plochy o výmere cca 64 m2 a pozemku parc. Č. KN-C 3317/107 ostatné plochy 
o výmere 287 m2 podl'a geometrického plánu Č. 45347191-5/2013 /pozemky spolu o výmere cca 
351m2 nachádzajúce sa v lokalite Za Havlovci! Vladimírovi Dellovi, trvale bytom Borbisova 
50, Liptovský Mikuláš, za nasledovnú kúpnu cenu: pre pozemok parc. Č. KN-C 3317/106 sa 
stanovuje kúpna cena 29.58 eur/m2 a pre pozemok parc. Č. KN-C 3317/107 sa stanovuje kúpna 
cena 19.72 eur/m2

• Účelom prevodu bolo vybudovanie dopravného napojenia do l. a 2. 
nadzemného podlažia garáží ako prístupu k budúcemu objektu: "Hromadné garáže", ktoré budú 
postavené na pozemku parc. č. KN-C 3317171 vo vlastníctve Vladimíra Bellu a prikúpenie 
pozemkov na výstavbu cca l garáže a parkovacích miest v I. NP v rámci stavby: "Hromadné 
garáže". 

- dňa 02.06.2014 bola mestu Liptovský Mikuláš doručená žiadosť o zmenu návrhu časti 
uznesenia Č. 38/2014, a to v časti uplatnenia sankcie mestom v prípade, že budúci kupujúci 
v lehote do I roka odo dňa podpisu budúcej kúpnej zmluvy nezíska právoplatné stavebné 
povolenie. Dôvodom tejto zmeny sú okolnosti, ktoré budúci kupujúci nebude môcť ovplyvniť 
pri získavaní právoplatného stavebného povolenia, ako je napr. možná petícia občanov. 



II. schvaľuje 

1. zámer predaja prebytočnej nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, spôsobom 
podľa § 9a ods. 8 písm. ej zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prfpad 
hodný osobitné/IO zreteľa, v k. ú. Okoličné, a to: 

- pozemku parc. č. KN-C 735/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 77 m2 podľa 
geometrického plánu č. 44026595-61/2013, nachádzajúceho sa na ul. Gazdovskej, 

formou zámeny za nehnuteľnosť, a to: 

- pozemok parc. č. KN-C 735/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2 vo vlastníctve 
1ng. Miroslava Hartmanna, bytom Bjomsonova 1360/21, 031 O I Liptovský Mikuláš, 
nachádzajúci sa na Ul. Gazdovskej. 

Dôvodom hodným osobitné/IO zreteľa je, že uvedenou zámenou dôjde zo strany mesta k 
majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 735/3, na 
ktorom je umiestnená a vybudovaná stavba miestnej komunikácia na ul. Gazdovskej vo 
vlastníctve mesta; pričom ide o využívanie tejto plochy vo verejnom záujme v súlade s platným 
územným plánom mesta. Ing. Hartmann získa uvedenou zámenou pozemok parc. č. KN-C 
735/4 nachádzajúci sa pri pozemkoch parc. č. KN-C 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 24/3, 
25/1,25/2,26,32,33, 735/2 a stavbe rodinného domu súp. č. 120 stojacom na parcele č. KN-C 
24/1 v jeho výlučnom vlastníctve (LV č. 1843), ktorý využije zlúčením a scelením so svojim 
vlastníctvom, čím si zlepší prístup nehnuteľnostiam a dôjde k zarovnaniu pozemkov. Pozemok 
má pre svoj tvar a malú výmeru obmedzené samostatné využitie, a tak je pre mesto 
nevyužiteľný a účelný je len pre konkrétneho záujemcu. Ide o neupravenú a nespevnenú plochu 
susediacu s cestou a mesto nemá finančné prostriedky na úpravu tohto pozemku. 

Schválenie zámeru nenahrádza schválenie zámeny /prevodul nehnuteľného majetku v mestskom 
zastupiteľstve. je len podkladom jeho realizácie; taktiež cena zamieňaných nehnuteľností bude 
schvaľovaná mestským zastupiteľstvom pri zámene nehnuteľností. 

(pozn. : Komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu MsZ dňa 11.6.2014 prerokovala 
a berie na vedomie uvedený zámer zámeny pozemkov a navrhuje uzatvorenie dlhodobého 
nájmu na predmetné pozemky). 

2. 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 a zriadenie vecných bremien 
spočívajúcich v práve prechodu peši a autom v prospech mesta a v práve prechodu peši 
v prospech mesta, vk. ú. Liptovský Mikuláš - pozemok parc. č. KN-C 6550/58 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 87 m2

, zapísaný v katastri nehnutel'ností na LV č . 4401, nachádzajúci sa na 
Ul. I. Mája vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, za pozemky parc. č. KN-C 802/5 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 22 m2 a parc. č. KN-C 804/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
29 m2 /pozemky spolu o výmere 51 m2/, zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 6748, 
nachádzajúce sa na Ul. I. Mája vo vlastníctve spoločnosti BK stav ing, s.r.o., so sídlom 
Kuzmányho 3999,031 Ol Liptovský Mikuláš, IČO: 36419745. 

Uvedenou zámenou dôjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníckych 
vzťahov k pozemkom pod existujúcimi stavbami vo vlastníctve mesta. Mesto Liptovský 
Mikuláš touto zámenou nadobudne pozemok parc. č. KN-C 802/5 pod stavbou: "autobusová 
zastávka" vrátane manipulačného priestoru pre prípadnú údržbu, opravu, prístup a pozemok 
parc. č . KN-C 804/2, na ktorom je v časti vybudovaný chodník pre peších a stíp verejného 
osvetlenia vrátane manipulačného priestoru pre prípadnú údržbu, opravu, prístup. Spoločnosť 
BK staving, s.r.o. získa uvedenou zámenou pozemok parc. č. KN-C 6550/58, za účelom scelenia 
susedných pozemkov parc. č. KN-C 800/1, 800/2, 802/1, 802/4, 802/6, 802/7, 904/17, 6550/43, 
6550/51,6551/4,6552/6,6552/7,6552/11,6552/12 vo vlastníctve spoločnosti (LV č. 6748), za 
účelom rozvoja daného územia a na vybudovanie parkovacích miest k plánovanej výstavbe 
polyfunkčného objektu. 



Súčasťou zámennej zmluvy bude aj zriadenie časovo neobmedzeného a bezodplatného vecného 
bremena práva prechodu peši a autom cez pozemok parc. č. KN-C 6550/58 v celom rozsahu, 
v prospech mesta Liptovský Mikuláš. Ďalej bude súčasťou zámennej zmluvy aj zriadenie 
časovo neobmedzeného a bezodplatného vecného bremena práva prechodu peši cez pozemok 
parc. č. KN-C 802/6 vo vlastníctve spoločnosti BK staving, s.r.o., v celom rozsahu, v prospech 
mesta Liptovský Mikuláš. Zámenná zmluva a zmluva o zriadení vecných bremien bude 
uzatvorená s podmienkou, že spoločnosť BK staving, s.r.o. sa zaviaže na svojom pozemku parc. 
č. KN-C 802/6 (LV č. 6748) vybudovať na vlastné náklady chodník pre peších ako náhrada 
existujúceho chodníka na parc. Č. KN-C 802/4 vo vlastníctve spoločnosti (LV č. 6748), čím 
bude zachovaný peší ťah pre verejnosť pomedzi autobusové zastávky, a to do 6 mesiacov odo 
dňa zrušenia existujúceho chodníka. V prípade nedodržania tejto podmienky bude v zmluve 
voči spoločnosti BK staving, s.r.o. dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 1000 eur. 

V zámennej zmluve a zmluve o zriadení vecných bremien bude uvedené, že cez pozemky parc. 
č. KN-C 6550/58 a 802/5 sú trasované inžinierske siete verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie a na pozemku parc. Č. KN-C 804/2 je umiestnený stÍp verejného osvetlenia vo 
vlastníctve mesta a trasované podzemné vedenie verejného osvetlenia. 

V zámennej zmluve a zmluve o zriadení vecných bremien sa spoločnosť BK staving, s.r.o. 
zaviaže zachovať drevinu nachádzajúcu sa na východnej hranici pozemku parc. Č. KN-C 
6550/58. 

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, a to pozemku parc. č. KN-C 6550/58 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m2 podľa znaleckého posudku Č . 6/2014 zo dňa 
02.06.2014 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. arch. Tatianou Bachtíkovou je stanovená na 
3.717,51 eur, čo je 42,73 eur/m2

• Všeobecná hodnota nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti 
BK stav ing, s.r.o. Liptovský Mikuláš je podľa znaleckého posudku Č. 6/2014 zo dňa 02.06.2014 
vyhotoveného súdnym znalcom Ing. arch. Tatianou Bachtíkovou stanovená nasledovne: pre 
pozemok parc. č. KN-C 802/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 je stanovená na 
940.06 eur, čo ~e 42,73 eur/m2 a pre pozemok parc. č . KN-C 804/2 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 29 m je stanovená na 1.734.78 eur, čo je 59,82 eur/m2

, čo predstavuje spolu hodnotu 
2.674,84 eur. 

Nakoľko všeobecná hodnota vzájomne zamieňaných nehnuteľností podľa znaleckého posudku 
nie je rovnaká, zmluvné strany sa pri podpise zmluvy dohodnú, že spoločnosť BK stav ing, s.r.o. 
doplatí mestu Liptovský Mikuláš rozdiel podľa vyhotoveného znaleckého posudku, čo 
predstavuje sumu 1. 042,67 eur. Cena zamieňaných nehnuteľností na základe dohody 
zmluvných strán je cena určená znaleckým posudkom. Zostatková hodnota prevádzaného 
majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.05.2014 predstavuje 1 443,94 eur, čo je 16,597 
eur/m2

• Skutočnosti uvedené v časti l. pod bodom b) sú dôvodom hodným osobitného zretel'a, 
na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod 
podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. 

3. predaj prebytočného nehnuteľného majetku spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. ej zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. Liptovský Mikuláš: 

3.1 pozemku parc. Č. KN-C 7283/3 trvalé trávne porasty o výmere 1 193 m2 podľa 
geometrického plánu Č. 204-76/2012 ako "diel 329", v prospech Železnice Slovenskej 
republiky, Bratislava v skrátenej fonne "ŽSR", so sídlom Klemensova 8,81361 Bratislava, 
IČO: 31364501, za kúpnu cenu 18622,73 eur (t. j. 15,61 eur/m2

). Všeobecná hodnota 
pozemku parc. Č. KN-C 7283/3 podľa znaleckého posudku Č. 64/2013 zo dňa 12.10.2013 
vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Petrom Krivošom je stanovená na 18 622,73 eur, 
čo je 15,61 eur/m2

• Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve 
k 31.05.2014 predstavuje 89,48 eur. 



3.2 pozemkov parc. č. KN-C 7311/83 zastavané plochy a nádvoria o výmere 187 m2 a parc. č. 
KN-C 7311/149 zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2 podľa geometrického plánu č. 
204-75/2012 ako "diel 216" a "diel ,,106", v prospech Železnice Slovenskej republiky, 
Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 
31364501, za kúpnu cenu 5146,33 eur (t. j. 19,87 eur/m2

). Všeobecná hodnota pozemkov 
parc. č. KN-C 7311/83 a parc. č. KN-C 7311/149 podl'a znaleckého posudku č. 61/2013 zo dňa 
24.9.2013 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Petrom Krivošom je stanovená na 
5 146,33 eur, čo je 19,87 eur/m2

• Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného 
v účtovníctve k 31.05.2014 predstavuje 12,95 eur. 

Kúpna cena ce/kom: 23 769,06 eur. 
Výmera spolu: 1452 m2

• 

Účelom prevodu je modernizácia technickej infraštruktúry železničnej trate pre dosiahnutie 
európskych parametrov podl'a medzinárodných dohôd, ako verejnoprospešnej stavby, v rámci 
realizácie stavby: "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš 
- Poprad - Tatry (mimo)". Ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov 
k pozemkom parcelné č. KN-C 7283/3, KN-C 7311/83, KN-C 7311/149, smerujúce k vydaniu 
stavebného povolenia, pričom na predmetných pozemkoch bude umiestnená a vybudovaná 
stavba: "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate L. Mikuláš - Poprad-Tatry 
(mimo)" vo verejnom záujme v súlade s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš, 
na ktorú bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení 
stavby pod č. ÚRaSP 2008/05770- TA l zo dňa 31.12.2008. 

Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom c) sú dôvodom hodným osobitného zretel'a, na 
schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha 
zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. 

4. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena práva uloženia verejnej 
telekomunikačnej siete v k. ú. Ploštín (optický kábel) - medzi budúcim povinným z vecného 
bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 1944/1 (KN-E 
1944/1), parc. č. KN-C 6624/1 (KN-E 1944/1) a budúcim oprávneným z vecného bremena, 
spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 
35763469, ako vlastníkom optického kábla, ktorej predmetom bude zriadenie vecného 
bremena práva uloženia optického kábla cez pozemok parc. č. KN-C 1944/1 (KN-E 1944/1) 
a práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete v prospech vlastníka optického kábla ako 
budúcej strany oprávnenej z vecného bremena. Riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa 
uzatvorí po realizácii optickej siete vybudovanej v rámci stavby: "POOK - Liptovský Mikuláš -
lI'anovo", v rozsahu vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne, a to najneskôr 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 vecnom bremene za zriadenie a časovo neobmedzené využívanie práva uloženia 
optickej siete cez pozemok vo vlastníctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým 
posudkom v čase uzatvorenia riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Nakol'ko na 
predmetnom pozemku je navrhnutá aj trasa naprojektovaného odvodňovacieho kanála (ide o 
proti povodňové opatrenia), v zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena sa budúca 
strana oprávnená z vecného bremena zaviaže, že: 
1. optickú sieť vybuduje okrajom pozemku parc. č. KN-C 1944/1, pričom na mieste pripojenia 
na existujúcu trasu chráničky HOPE, mimo trasu odvodňovacieho systému, vybuduje spojku 
s rezervou optického kábla tak, aby pri budovaní odvodňovacieho systému bolo možné podľa 
potreby s chráničkami a optickým káblom manipulovať v úsekoch, ako bude výkop pre 
odvodňovací systém vybudovaný. V prípade nutnosti pri stavebných prácach na 
protipovodňových opatreniach musí byť optický kábel vytiahnutý v celej dÍžke, s jeho 
dočasným prepojením. Následne po zabudovaní odvodňovacieho potrubia bude 
telekomunikačná sieť znova uložená. 



2. pred začatím výstavby odvodňovacieho kanála, po výzve mesta Liptovský Mikuláš, bez 
zbytočného odkladu najneskôr do I týždňa na svoje náklady zabezpečí rozpojenie kábla a jeho 
demontáž z trasy kanála. 
3. súhlasí so zničením chráničky telekomunikačného kábla počas výstavby kanála bez náhrady. 
4. počas výstavby odvodňovacieho kanála bez zbytočného odkladu na svoje náklady vložÍ do 
okraja výkopu chráničku pre telekomunikačný kábel a následne vtiahne kábel. 
Ide o uzatvorenie zmluvy podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona Č. 13 8/1 991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. 

5. 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. 

Oko/ičné - pozemku parc. Č . KN-C 8/88 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2
, 

zapísaného v katastri nehnuteľností na LV Č. 631 a pozemku parc. Č. KN-C 8/1 12 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 72 m2 podľa geometrického plánu Č. 44026595-66/2014 /pozemky 
spolu o výmere 87m2/, nachádzajúce sa v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva, na ul. 
Gazdovská, Petrovi Kováčovi a manželke Márii Kováčovej, obaja trvale bytom Vansovej 
1897/4, Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 2 290 eur (t.j. 26,29 eur/m2

). Účelom prevodu je 
usporiadanie pozemku parc. č. KN-C 8/1 12, ktorý sa nachádza v záhrade oploteného 
rozostavaného rodinného domu, postaveného na parcele Č. KN-C 16/2 vo vlastníctve 
nadobúdateľov (LV Č. 1849) a usporiadanie pozemku parc. Č. KN-C 8/88, ktorý sa nachádza 
medzi pozemkami parc. Č. KN-C 8/34 a parc. Č. KN-C 8/37 vo vlastníctve nadobúdateľov (LV 
Č. 1849) a slúži na prístup k rozostavanému rodinnému domu. Uvedeným prevodom dôjde 
k sceleniu pozemkov parc. Č. KN-C 8/10, 16/2,8/34 a 8/37 vo vlastníctve nadobúdateľov (LV Č. 
1849). Všeobecná hodnota pozemkov podľa znaleckého posudku Č. 134/2014 zo dňa 3.6.2014 
vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 2 287,23 eur, 
zaokrúhlene 2 290 eur, čo je 26,29 eur/m2• Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta 
vedeného v účtovníctve k 31.05.2014 predstavuje I 010,76 eur, čo je 11,618 eur/m2

• 

Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom d) 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. 

6. 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. Demänová - stavby: "Požiarna zbrojnica" súp. Č . 253 
postavená na pozemku parc. Č. KN-C 192/2 a pozemkov parc.č . KN-C 192/2 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 93 m2 a parc. Č. KN-C 192/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 110m2 

/pozemky spolu 203 m2
/, nachádzajúcich sa na ul. Dlhej, ako prebytočného majetku -

obcItodnou verejnou súťažou. 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.05.2014 
predstavuje spolu 2021,48 €, z toho hodnota stavby predstavuje 0,00 eur a hodnota pozemkov 
predstavuje 2 021,48 eur, čo je 9,958 eur/m2

• 

Všeobecná hodnota nehnuteľností podľa znaleckého posudku Č . 92/2014 zo dňa 28.04.2014 
vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom predstavuje spolu 17 963,83 eur, 
zaokrúhlene 18000 eur, z toho hodnota stavby predstavuje 7712,33 eur a hodnota pozemkov 
predstavuje IO 251,50 eur, čo je 50,50 eur/m2

• 

b) podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
podmienky obcltodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti v k.ú. Demänová - stavby: 
"Požiarna zbrojnica" súp. Č. 253 postavená na pozemku parc. Č. KN-C 192/2 a pozemkov parc. 
Č. KN-C 192/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2 a parc. Č. KN-C 192/6 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 110 m2 lpozemky spolu 203 m2

/, nasledovne: 



Osobitné podmienkY obchodnej verejnej sút'aže 

I. 

Predmet obchodnej verejnej sút'aže 

l. Predmetom obchodnej verejnej sút'aže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj 
predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to: 

a) stavb v: "PoŽiarna zbrojnica II súp. č. 253, postavená na pozemku parc.č. KN-C 192/2, 
b) pozemku parc.č. KN-C 192/2 zastavané p/Oe/IV a nádvoria o vÝmere 93 m2, 
eJ pozemku parc.č. KN-C 192/6 zastavané p/Oe/IV a nádvoria o výmere 110 m2

, nachádzajúce 
sa v k.ú. Demänová, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, pričom predmetné 
nehnuteľnosti stavba: "Požiarna zbrojnica" súp. č. 253, parc . č. KN-C 192/2 a parc.č. KN-C 
192/6, sú zapísané na LV č 355 v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom 
Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom. Stavba "Požiarna zbrojnica" súp. č. 253 postavená 
na pozemku parc.č. KN-C 192/2 a pozemky parc.č. KN-C 192/2 a parc.č. KN-C 192/6 sa 
nachádzajú na ul. Dlhej v Demänovej, v prímestskej časti Liptovský Mikuláš. V priľahlej 
miestnej komunikácii sa nachádzajú všetky inžinierske siete. Prístup k budove je priamo 
z miestnej komunikácie, ktorá sa napája na štátnu cestu smer Liptovský Mikuláš -
Demänovská dolina. 

2. Funkčné a dominantné využitie predmetu sút'aže: 

Podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený Uznesením 
Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č.115/20 l O dňa 16.12.20 l O a jeho záväzná časť 
bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č.7/20l ONZN dňa 
16.12.20 lOs účinnosťou dňom 1.1.20 II v znení zmien a doplnkov sa predmetná stavba 
a pozemky nachádzajú v urbanistickom bloku "obytné územie s prevahou rodinných 
domov". Maximálna výška zástavby v danom bloku sú 2 nadzemné podlažia a max. 
zastavanosť pozemkov v tomto bloku je 30%. 

Prevládajúce funkčné využitie predmetného urbanistického bloku je formujúce typický obraz 
prostredia charakteristický nízkopodlažnou zástavbou prevažne rodinných domov s vysokým 
podielom neverejnej zelene súkromných záhrad, s minimálnym podielom plochy zelene z 
plochy pozemku 20 %. 

Najmä: rodinné domy, rodinné domy s integrovanými zariadeniami občianskej vybavenosti, 
zariadenia občianskej vybavenosti slúžiace pre obsluhu priľahlého územia - zariadenia 
obchodu, služieb, školstva, zdravotníctva, verejného stravovania, kultúry, športu a rekreácie. 

PrípustnÝm funkčným využitím vhodne dopÍňajúce prevládajúci charakter prostredia, zvyšujúce 
jeho polyfunkčnosť s cieľom uspokojiť potreby bývajúcich, s dôrazom na minimalizáciu 
negatívnych vplyvov na obytné prostredie. 

Najmä: bytové domy - hmotovo-priestorovým riešením vhodne začlenené do okolitej 
zástavby, zariadenia prechodného ubytovania, zariadenia občianskej vybavenosti nerušiace 
svojou prevádzkou okolité obytné prostredie, zariadenia výrobných služieb /dielne, 
opravovne, .. .! a drobnej výroby nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie, 
zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia, obslužné komunikácie, 
plochy a objekty statickej dopravy, plochy upravenej zelene. 

Neprípustné funkčné využitie ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovým i nárokmi alebo 
vplyvmi na okolie neprimerane znižuje kvalitu okolitého obytného prostredia. 

Najmä: zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby, 
veľkosklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, nákupné centrá, zariadenia občianskej 
vybavenosti celomestského a regionálneho významu, zariadenia pre šport a rekreáciu 
celomestského a regionálneho významu, zariadenia nadradených systémov dopravnej 



a technickej infraštruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne 
druhotných surovín/, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu (heliport, ... ), 
zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie 
/fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň, . ../, zariadenia 
nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva /cintoríny, urnové háje, 
krematóriá!. 

Potrebný počet parkovacích stání v zmysle platnej STN je nutné zabezpečiť na vlastnom 
pozemku. 

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 18 000 
€, (slovom: osemnásťtisíc eur ), z toho je cena stavby 7 748 eur a cena pozemkov je IO 252 
eur (tj. 50,50 eur/m2

). 

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

4. výška finančnej zábezpeky v zmysle čl. L bod 3. Všeobecných podmienok obchodných 
verejných súťaží predstavuje sumu 10 % z minimálnej kúpnej ceny, t.j. l 800 eur (slovom: 
tisícosemsto eur), ktorá musí byť zložená na bankový účet č. SK61 5600 0000 0016 0044 
8065 BIC: KOMASK2X vedený v Prima banke Slovensko, a.s. najneskôr tri pracovné dni 
pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov. Žiadny z navrhovateľov nemá nárok na výplatu 
úrokov z peňažných prostriedkov zložených na účet mesta tvoriacich zábezpeku až ku dňu 
vrátenia zábezpeky, resp. úhrady kúpnej ceny so započítaním finančnej zábezpeky. 

5. Účastnícky poplatok vo výške 30 € je možné uhradit' 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 zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012, č. 137/2012 zo 
dňa 13.12.2012, 59/2013 zo dňa 27.06.2013 a č. 56/2014 zo dňa 26.06.2014. 

II. 

Časový plán sút'aže 

l. Vyhlásenie súťaže: 30.06.2014 

2. Obhliadku predmetu súťaže je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch v čase od 
08.00 do 15.00 hod. na tel.č. 044/5565246, resp. e-mailom:e.poprocova@mikulas.sk. 
Navrhovateľ má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa 
nachádzajú na Mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách, kontaktná 
osoba: Mgr. Eva Popročová, č.dv. 204, tel.č.: 044/5565246, e-mail: e.poprocova@mikulas.sk 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 21.07.2014 do 14.00 hod. 

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 22.07.2014 013.00 
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 vít'az 
súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej 
zmluvy. 



III. 

Kritérium hodnotenia návrhov 

l. Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna 
cena za nehnuteľnosti 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 ustanovenia 

Víťaz súťaže berie na vedomie, že na časti pozemku parc .č . KN-C 192/6 je uzatvorená 
nájomná zmluva, ktorá bude ku dňu podpisu kúpnej zmluvy zrušená. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

aj podľa § 9 ods. 2 písm. aj zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob 
prevodu vlastníctva nehnuteľnosti v k. Ú. Okoličné ako prebytočného majetku mesta - bytu č. 2, 
v bytovom dome súp. č. 626, vchod č. 4, prízemie - obchodnou verejnou súťažou. 

bJ podľa § 9 ods. 2 písm. bJ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky 
obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti v k. Ú. Okoličné - bytu č. 2, v bytovom 
dome súp. č. 626, vchod č. 4, prízemie. 

Osobitne schvaľované podmienky 

schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesením Č. 56/2014 zo dňa 
26.06.2014. 

I. 

Predmet obchodnej verejnej súťaže por. č. l 

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

l . Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu 
súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to : 

nehnuteľnosl' byt, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a na pozemku parc. Č. KN C 776/28 v podiele 8970/357320, zastavané plochy a nádvoria 
nachádzajúce sa na území mesta Liptovský Mikuláš, zapísané na LV Č. 1046 kat. územie 
Okoličné, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš. Byt Č. 2 nachádzajúci sa na 
prízemí bytového domu s. Č. 626, vchod Č. 4, na Senickej ulici, o podlahovej ploche 89,70 nl . 
popis nehnuteľnosti - štvorizbový byt s kompletným príslušenstvom. Príslušenstvo bytu tvorí 
chodba, kúpeľňa, dve WC, kuchyňa. K bytu prináleží pivnica nachádzajúca sa v suteréne. 
Z dvoch obytných izieb je východ na lóggiu. Vykurovanie a TÚV je zo spoločného zdroja. 
V dome sú výťahy. Bytový dom sa nachádza v prímestskej 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 37500 
€, 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 SK61 5600 0000 OO 16 
00448065 BIC: KOMASK2X najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie 
návrhov. 

5. Účastnícky poplatok v sume 30 € sa uhrádza do pokladne MsÚ alebo na číslo účtu 
1600443002/5600, IBAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X vedený 
v Prima banke Slovensko, a .s. Účastnícky poplatok sa nevracia. 

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 
13.12.2012,59/2013 zo dňa 27.06.2013 a 56/2014 zo dňa 26.06.2014. 

II. 

Časový plán sút'aže 

I. Vyhlásenie súťaže: 27.06.2014. 

Obhliadku nehnutel'nosti je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 
15.00 hod. na tel. č. 0905 346 564 resp. e-mail: vladimir.\isy@mikulas.sk. 

Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa 
nachádzajú na mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách Č. dverí 207, ll. 
poschodie u Mgr. Anny /ľanovskej, tel. č. 044/5565245, e-mail: a.ilanovska@mikulas.sk. 
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 08.08.2014 o 14.00 hod. 

3. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 12.08.2014 o 13.00 hod. 

4. Uzavretie kúpnej zmluvy do 90 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou. V prípade, že do 
IO 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 

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

8. aj podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob 
prevodu vlastníctva nehnuteľnosti v k. Ú. Okoličné ako prebytočného majetku mesta - byju č 

3 v b ovom dome sú . č. SIl vchod Č. 4 .j)ľÍzemie - obchodnou verejnou súťažou. 

'bY podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom zneni 
odmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti vk. Ú. Okoličné - byju č. 33 

v byjovom dome súp. č. Sil vchod č. 4 rízemie 



Osobitne schval'ované podmienkll 

schválené na Mestskom zastu iteľstve mesta Liptovs 'Mikuláš uznesením č. 56/2014 zo dňa 
26.06.2014. 

I 
~----,.,-

Predmet obchodnej verejnej sút'aže por. č. 2 

byt č. 33 nachád~úci sa na prízemí bytového domu s. č. 511, vchod č. 4 na Gaštanovej ulici 
v Liptovskom Mikuláši 

l. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky' na predaj Qredmetu 
úťaže a uzatvorenie kú ne' zmlu~ na redaj redmetu súťaže a to . 

ehnuteľnosť: byt, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
'domu a na pozemku parc. č. KN C 773/29, zastavané plochy a nádvoria, v podiele 7350/462640, 

achádzajúce sa na území mesta Liptovský Mikuláš, zapísané na LV Č. 1014 kat. územie 
'Okoličné, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš. Byt Č. 33 nachádzajúci sa na frízemí 
lIJytového domu s. Č. 511, vchod Č. 4, na Gaštanovej ulici, o podlahovej ploche 73,50 m ,popis 
nehnuteľností - trojizbový byt s kompletným príslušenstvom. Príslušenstvo bytu tvorí chodba, 
f:úpelňa, WC, kuchyňa. K bytu prináleží pivnica nachádzajúca sa v suteréne. Byt má riešenú 
loggiu. Dom je napojený diaľkovým vedením na centrálnu kotolňu, z ktorej je zásobovaný teplom 
a teplou úžitkovou vodou. V dome sú 'ťah. BYJov' dom sa nachádza v rímestske' časti mesta 
na sídlisku Podbrezin . 

~--~--~~--~--~~ rl. Funkčné a dominantné V)'j!žitie redmetu súťaže: na bývanie 

B. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa redmet súťaže ponúka na predaj je cena 32 
900 € slovom tridsaťdvatisícdeväťsto eur. 

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, mAN SK61 560000000016 
00448065 BIC: KOMASK2X na' neskôr tri racovné dni..Qred uplynutím leho na odávanie 
návrhov 

častnícky poplatok v sume 30 € sa uhrádza do pokladne MsU alebo na číslo účtu 
1600443002/5600, IBAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X veden' 

Prima banke Slovensko a.s. Účastnícky p'o latok sa nevracia. 
~~~~~~~~~------~ 

5. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené uzneseniami 
mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012 137/2012 zo dňa 
13.12.2012 59/2013 zo dňa 27.06.2013 a 56/2014 zo dňa 26.06.2014 

Íl. 
asoyý plán súťaže 

l. V hlásenie súťaže: 27.06.2014. 

Obhliadku nehnuteľnosti je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 
15.00 hod. na tel. Č. 0905 346 564 res . e-mail: vladimir.lisymikulas.sk 

~áujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa 
nachádzajú na mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách Č. dverí 207 II. 
poschodie u Mgr. Anny Ilanovskej, tel. Č. 044/5565245, e-mail: a.ilanovskaikulas.sk. 
2. Ukončenie redkladania návrhov súťaže je 08.08.2014 o 14.00 hod 

13. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 12.08.2014 o 13.15 hod. 

4. Uzavretie kúpnej zmluvy do 90 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou. V prípade, že d 
10 kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu 

zmysleJ)odaného návrhu stráca nárok na uzavretie kÚQnej zmluvy 



II. 

ritérium hodnotenia návrhov, 

1. Kritériom re hodnotenie predložených súťažných návrhov . e naj ššia onúknutá kúpna 
cena. 
2. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou onúknutou cenou. V rí ade rovnakej 
ponúknutej cen rozhodne skorší termín odania návrhu. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

9. a) podľa § 9 ods. 2 písm. aj zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob 
prevodu vlastníctva nehnuteľnosti vk. ú. Liptovský Mikuláš ako prebytočného majetku mesta -
bytu č. 71, v bytovom dome súp. č. 1883, vchod č. 32, 7. poschodie - obchodnou verejnou 
súťažou 

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 - bytu č. 71, 
v bytovom dome súp. č. 1883, vchod č. 32, 7. poschodie, 

Osobitne schvaľované podmienky 

schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesením Č. 56/2014 zo dňa 
26.06.2014. 

I. 
Predmet obchodnej verejnej súťaže por. č. 3 

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 
súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to : 

nehnuteľnost:· byt, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu a na spoločných 
zariadeniach domu a na pozemku parc. Č. KN C 3317/56 zastavané plochy a nádvoria v podiele 
5080/446070, nachádzajúce sa na území mesta Liptovský Mikuláš, zapísané na LV Č. 5195 a 
4401 kat. územie LiptovsItý 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 
o podlahovej ploche 50,80 m2

., popis nehnuteľnosti - dvojizbový byt s kompletným 
príslušenstvom. Za vstupnými dverami sa nachádza predsieň, 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 dom je napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, 
káblovú televíziu, telefón, el. energiu. Vykurovanie je ústredné. Na bytovom dome boli 
vymenené všetky okná v spoločných priestoroch, vchodové dvere, stupačky v jadrách 
jednotlivých vchodov a vykonané zateplenie domu. V dome sú výťahy. Bytový dom sa nachádza 
juhovýchodne 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 súťaže ponúka na predaj je cena 26 300,
€, slovom dvadsaťšesťtisíctristo 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, lBAN SK61 560000000016 



0044 8065 SIC: KOMASK2X najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie 
návrhov. 

5. Účastnícky poplatok v sume 30 € sa uhrádza do pokladne MsÚ alebo na číslo účtu 
1600443002/5600, IBAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002 SIC: KOMASK2X vedený 
v Prima banke Slovensko, a.s. Účastnícky poplatok sa nevracia. 

6. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené uzneseniami 
mestského zastupitel'stva Liptovský Mikuláš č. 052/2012 zo dňa 14.05.2012, 137/2012 zo dňa 
13.12.2012, 59/2013 zo dňa 27.06.2013 a 56/2014 zo dňa 26.06.2014. 

II. 
Časový plán sút'aže 

I. Vyhlásenie súťaže: 27.06.2014. 

Obhliadku nehnutel'nosti je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 
15.00 hod. na tel. č. 0905 346 564 resp. e-mail: vladimir.lisy@mikulas.sk. 

Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa 
nachádzajú na mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách č . dverí 207, II. 
poschodie u Mgr. Anny lľanovskej, tel. č. 044/5565245, e-mail: a.ilallovska@mikulas.sk. 

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 08.08.2014 o 14.00 hod. 

3. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 12.08.2014 o 13.30 hod. 

4. Uzavretie kúpnej zmluvy do 90 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou. V prípade, že do 
IO 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 

I. 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. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

10. a) podľa § 9 ods. 2 písm. aj zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob 
prevodu vlastníctva nehnuteľnosti v k ú. Liptovský Mikuláš ako prebytočného majetku mesta -
b u č. l v b ovom dome sú . č. 13 70 vchod č. I rízemie - obchodnou verejnou súťažou. 

'by podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienk>! 
obchodnej verejnej sútaže na prevod nehnuteľnosti vk. ú. LipJovs ' Mikuláš - by'!!:! č. 1 
y by'!ovom dome súp. č. 1370 vchod č. l rízemie 

Osobitne schvaľované podmienky 

schválené na Mestskom zastu itel'stve mesta Liptovskf Mikuláš uznesením č. 56/2014 zo dňa 
26.06.2014. 



Predmet obchodnej verejnej sút'aže por. č. 4 

byt č.l nachádzajúci sa na prízemí bytového domu s. č.1370 vchod č. 1 na ulici Zg. Vrbického 
v Liptovskom Mikuláši 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na redaj redmetu 
súťaže a uzatvorenie kú ne' zmlu~ na redaj redmetu súťaže a to 

"ehnuteľnosť: byt, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniac~ 
domu a na pozemku parc. č. KN C 2260/6 zastavané plochy a nádvoria v podiele 6723/27597, 
nachádzajúce sa na území mesta Liptovský Mikuláš, zapísané na LV č. 4920 a 4401 kat. územie 
Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš. Byt č. 1 nachádzajúci sa na 
prízemí bytového domu s. Č. 1370, vchod č. 1, na ulici Zg. Vrbického, o podlahovej ploche 67,23 
ml, popis nehnuteľností - dvojizbový byt s kompletným príslušenstvom. Príslušenstvo bytu tvori 
chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa a špajza. K bytu prináležia dve pivnice nachádzajúce sa 
v suteréne domu. V dome nie je vi/ ah má dve nadzemné odložia. B lovi dom sa nachádza 
v širšom centra mesta. 

~ . Funkčné a dominantné ITl!žitie redmetu súťaže: na bfvanie 

~ . Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa redmet súťaže ponúka na predaj je cena 
tH 300 € slovom tridsať'edentisíctristo eur. 

Wýška 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, mAN SK61 560000000016 
00448065 SIC: KOMASK2X na' neskôr tri racovné dni pred u l nutím lehoty na odávanie 
návrhov 

;4. Učastnícky poplatok v sume 30 € sa uhrádza do pokladne MsU alebo na číslo účt 
1600443002/5600, IBAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X veden' 
v Prima banke Slovensko a.s. Účastnícky' o latok sa nevracia. 

ô. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené uzneseniami 
mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012 137/2012 zo dňa 
13.12.2012 59/2013 zo dňa 27.06.2013 a 56/2014 zo dňa 26.06.2014. 

n. 
C:asori plán sút'au 

1. Vyhlásenie súťaže: 27.06.2014. 

Obhliadku nehnuteľnosti je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 
15.00 hod. na tel. Č. 0905 346 564 res . e-mail: vladimir.1isy..@mikulas.sk 

áujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších 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.ilanovska ikulas.s 
2. Ukončenie redkladania návrhov súťaže 'e 08.08.2014 o 14.00 hod 

B. Termín otvárania obálok a 

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 
~ zmysle odaného návrhu stráca nárok na uzavretie kú ne' zmluvy.. 

Kritérium hodnotenia návrhov 

;:.w==-=r.,=.e-:h.:;,;:o;.;:d;.o.:n ... ot=enie redloženich súťažných návrhov je najyy'ššia onúknutá kú~na 
cena 

~~--~~----~-
2. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou onúknutou cenou. V rí ade rovnakej 
onúknute' ceny rozhodne skorší termín odania návrhu 



III. r u Š í 

Body 2. a 3. schvaľovacej časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš zo dňa 
30. januára 201 4 číslo 4/2014. 

IV. men í 

Uznesenie mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 38/2014 zo dňa 03 . apríla 2014 
v časti II. bod 2. takto: 

schválený text: , V prípade, že budúci kupujúci v lehote do l roka odo dňa podpisu budúcej 
kúpnej zmluvy nezíska právoplatné stavebné povolenie a v lehote do l roka od 
nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia nezačne výstavbu objektu: "Hromadné 
garáže",je budúci predávajúci oprávnený od budúcej kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť." 

sa nahrádza textom, ktorý znie: " V prípade, že budúci kupujúci v lehote do 1 roka odo dňa 
podpisu budúcej kúpnej zmluvy nepožiada príslušný orgán o vydanie stavebného povolenia 
a v lehote do 1 roka od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia nezačne výstavbu 
objektu: IO Hromadné garáže ", j e budúci predávajúci oprávnený od budúcej kúpnej zmluvy 
jednostranne odstúpiť." 

Dátum podpisu uznesenia: 


