
~{ESTSKl! ZASTUPITEĽ.STVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKE.HO ZASTUPITEĽ.STV A 

zo dňa 11. septembra 2014 číslo 82/2014 

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 13.: 
Komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu MsZ prerokovala dňa 25.08.2014 (bod 
l. až 8.; bod ll. až 13.) 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; okrem bodu 13., kde navrhuje doplatiť manželom Gažovcom 
kúpnu cenu navýšenú o infláciu (rozdiel 75 m2

) vyplývajúcu z uzatvorenej Zámennej zmluvy zo 
dňa 22.8.2002. Pri bode 12. odporúča, aby o výške zníženia minimálnej kúpnej ceny predmetu 
OVS o 10% rozhodlo MsZ. 

Komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu MsZ prerokovala dňa 02.09.2014 (bod 
9. a 10.) návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie 
s majetkovými právami mesta tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia, pričom návrh 
zámeny pozemkov v bode 9. neodporúča MsZ schváliť a návrh v bode 10. odporúča MsZ 
schváliť za kúpnu cenu 66 eur/m2

• 

Mestská rada prerokovala dňa 03.09.2014 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.: 

- mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 26. júna 2014 uznesením č. 56/2014 schválilo 
pod bodom 1. zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, spôsobom 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 13 8/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, vk. Ú. Okoličné, a to pozemku parc. Č. KN-C 735/4 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 77 m2 podl'a 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 Ing. Miroslava 
Hartmanna, bytom Bjornsonova 1360/21, 031 01 Liptovský Mikuláš, nachádzajúci sa na ul. 
Gazdovskej. 
- ide o zámenu nehnuteľností, na základe ktorej 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 komunikácie na ul. Gazdovskej vo vlastníctve mesta, čo je 
dôvodom hodným osobitného zreteľa, pričom ide o využívanie tejto plochy vo verejnom 
záujme v súlade s platným územným plánom mesta. Dôvodom /zodným osobitného zreteľa je aj 
skutočnosť, že mesto nadobudne do svojho majetku pozemok vyššej hodnoty ako zamieňa 
a nemusí doplatiť Ing. Miroslavovi Hartmannovi rozdiel zmieňaných nehnuteľností podľa 
vyhotoveného znaleckého posudku, čo by predstavovalo sumu 128,16 eur. 

c) k časti II. bodu 2.: 
- 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 
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-TA 1 zo dňa 31.12.2008. 

d) k časti II. bodu 3.: 
- 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 osobitného zreteľa je, že pozemok parc. č. KN-C 1246/4, 
ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pred rodinným domom súp. č. 944 postaveným na 
pozemku parc. Č. KN-C 1048/15 a pozemkom parc. Č. KN-C 1048/1 O vo vlastníctve žiadateľa, 
ktorý ho využije na zabezpečenie a zlepšenia prístupu k svojim nehnuteľnostiam a na 
vybudovanie parkovacieho miesta pred garážou rodinného domu. Cez pozemok sú trasované 
inžinierske siete a nie je na ňom možná ďalšia výstavba. Ide o prevod vlastníctva, ktorý je 
účelný len pre konkrétneho záujemcu, nakoľko pozemok je t.č. oplotený k rodinnému domu. 

e) k časti II. bodu 4.: 
- ide o prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Liptovská Ondrašová v zmysle § 
9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 13 8/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, pričom dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že pozemok parc. Č. KN-C 
88/585, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pred rodinným domom súp. Č. 451 
postaveným na pozemku parc. Č. KN-C 88/201 vo vlastníctve žiadateľov; na prevádzanom 
pozemku je t. Č. v časti umiestnená a vybudovaná stavba: "Prístrešok pre osobné automobily" 
a v časti vybudované oplotenie vo vlastníctve žiadateľov, slúžiace rodinnému domu; 
predmetným prevodom sa zabezpečí súlad skutkového a právneho vzťahu. Pozemok je 
odčlenený zo zeleného pásu a pre mesto je stavebne nevyužiteľný a nepotrebný. Ide o prevod 
vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu. 



t) k časti II. bodu 5.: 
- 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 hodným osobitného zreteľa je, že pozemok, ktorý je predmetom 
odpredaja sa nachádza pri pozemkoch parc. č. KN-C 60 l, 602 a stavbe bez súp. č. stojacej na 
parcele č. KN-C 602 v spoluvlastníctve žiadateľov, ktorí ho využijú zlúčením a scelením so 
svojim vlastníctvom; ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. KN-C 603/1, ktorý 
tvorí už viac ako 40 rokov svojím oplotením kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 60 l 
a parc. č. KN-C 602; pozemok má pre svoj tvar a malú výmeru obmedzené samostatné využitie, 
a tak je pre mesto nevyužiteľný. Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad skutkového 
a právneho stavu. Ide o prevod vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu, 
nakoľko pozemokje t. č. oplotený. 

g) k časti II. bodu 6.: 
- 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 hodným osobitného zreteľa je, že pozemok, ktorý je predmetom 
odpredaja sa nachádza pri pozemkoch parc. č. KN-C 604 a parc. č. KN-C 605/2 vo vlastníctve 
žiadateľov, ktorí ho využijú zlúčením a scelením so svojim vlastníctvom; ide o 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. KN-C 605/1, ktorý tvorí už viac ako 40 rokov 
svojím oplotením kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 604 a parc. č. KN-C 605/2; 
pozemok má pre svoj tvar a malú výmeru obmedzené samostatné využitie, a tak je pre mesto 
nevyužiteľný. Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu. Ide 
o prevod vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu, nakoľko pozemok je t. č. 
oplotený. 

h) k časti II. bodu 7.: 
- 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 osobitného zreteľa je, že pozemok, ktorý je 
predmetom odpredaja, sa nachádza pri stavbe: "rodinný dom" súp. č. 1119 postavenej na 
parcele č. KN-C 202/1 a pozemkoch parc. č. KN-C 202/1, KN-C 202/2, KN-C 202/3 vo 
vlastníctve žiadateľa, ktorý ho využije na výstavbu potrebného počtu parkovacích stání zo 
západnej strany objektu, v rámci prebudovania objektu bývalého rodinného domu na 
administratívnu budovu. Pozemok má pre svoj tvar, malú výmeru a umiestnenie obmedzené 
samostatné využitie a účelný je len pre konkrétneho záujemcu. 

i) k časti II. bodu 9.: 
- ide o zámenu nehnuteľností, na základe ktorej dôjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu 
usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom parc. č. KN-C 487/1 a 488/2 (prislúchajúce 
spoluvlastnícke podiely) vk. Ú. Liptovský Mikuláš, na ktorých je umiestnená a vybudovaná 
stavba parkoviska na ul. Moyzesovej vo vlastníctve mesta, čo je dôvodom hodným osobitné/IO 
zreteľa, pričom ide o využívanie tejto plochy vo verejnom záujme v súlade s platným územným 
plánom mesta. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že mesto nadobudne do 
svojho majetku pozemky vyššej hodnoty ako zamieňa a nemusí doplatiť spoločnosti Liptovské 
pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. rozdiel zmieňaných nehnuteľností podľa 
vyhotoveného znaleckého posudku, čo by predstavovalo sumu 47,96 eur. 

j) k časti II. bodu 13.: 
- mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši schválilo uznesením Č. 43/2002 zo dňa 
24.6.2002 zámenu pozemkov medzi mestom Liptovský Mikuláš a Ing. Igorom Gažom 
s manželkou, na základe ktorej manželia Gažovci odovzdali mestu pozemok o výmere 176 
m2 a mesto im za to zamenilo pozemok o výmere 101 m2

, pričom uvedená zámena sa 
uskutočnila na návrh komisie územného plánovania pri MsZ. V zámennej zmluve zo dňa 
22.8.2002, ktorej vklad bol povolený katastrálnym úradom pod Č. V 2294/2002 dňa 



16.10.2002 však bolo dojednané, že manželia Gažovci netrvajú na doplatení kúpnej ceny 
(rozdiel 75 m2

), ale mesto im za to poskytne pozemok na parkovanie pri objekte Domu 
služieb v Liptovskom Mikuláši. 

- 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 
osobitného zreteľa, pričom dôvodom !lodným osobitné!lo zreteľa je, že: 

- mesto si plní záväzok vyplývajúci z článku III. ods. 3.1 Zámennej zmluvy zo dňa 
22.8.2002, nakoľko do dnešného dňa neposkytlo manželom Gažovcom vhodnú plochu vo 
vlastníctve mesta určenú na výstavbu parkovacích stání, 

- zo strany mesta pri uzatvorení Zámennej zmluvy zo dňa 22.8.2002 nebola uhradená 
manželom Gažovcom kúpna cena za rozdiel výmery 75 m2

, takže ide o akúsi 
kompenzáciu, ktorou manželia Gažovci nadobudnú od mesta pozemky o výmere 75 m 2 za 
symbolické l euro. 

II. schvaľuje 

1. 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, vk. Ú. Oko/ičné - pozemok parc. č. 
KN-C 735/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 77 m2 podľa geometrického plánu č. 
44026595-61/2013, nachádzajúci sa na ul. Gazdovskej vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, 
za pozemok parc. č. KN-C 735/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2 zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 1843, nachádzajúci sa na ul. Gazdovskej vo vlastníctve Ing. 
Miroslava Hartmanna, bytom Bjornsonova 1360/21,031 Ol Liptovský Mikuláš. 
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 komunikácie 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 svojím vlastníctvom, čím si zlepší prístup k nehnuteľnostiam 
a dôjde k zarovnaniu pozemkov. 

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, a to pozemku parc. č. KN-C 735/4 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 77 m2 podl'a znaleckého posudku č. 174/2014 zo dňa 
14.07.2014 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 
1644.72 eur, čo je 21,36 eur/m2

• Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastníctve Ing. 
Hartmanna, a to pozemku parc. č. KN-C 735/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2 

podľa znaleckého posudku č. 174/2014 zo dňa 14.07.2014 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. 
Miroslavom Todákomje stanovená na 1 772,88 eur, čoje 21,36 eur/m2

• 

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 nič dlžnÍ. Cena zamieňaných 
nehnuteľností na základe dohody zmluvných strán je cena určená znaleckým posudkom. 
Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 
predstavuje 3,85 eur, čo je 0,05 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. 



2. 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: 

2.1 pozemku parc. č. KN-C 7385/2 ostatné plochy o výmere 33 m2 podl'a geometrického 
plánu č. 204-73/2012, ako "diel 14" vytvorený z pozemku parc. č. KN-E 6623/1 zapísaného 
v katastri nehnutel'ností na LV č. 7123, v prospech Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme "ŽSR", so sídlom Klemensova 8,813 61 Bratislava, IČO: 31364501, za 
kúpnu cenu 709,83 eur (t. j. 21,51 eur/m2

). Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 7385/2 
podľa znaleckého posudku č. 5112013 zo dňa 14.08.2013 vyhotoveného súdnym znalcom 
Ing. Petrom Krivošom je stanovená na 709,83 eur, čo je 21,51 eur/m2

• Zostatková hodnota 
prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 predstavuje 547,70 eur. 

2.2 pozemku parc. č. KN-C 3331/322 ostatné plochy o výmere 45 m2 zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 4401, v prospech Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme "ŽSR", so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364501, za 
kúpnu cenu 591,75 eur (t. j. 13,15 eur/m2

). Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 
3331/322 podľa znaleckého posudku č. 51/2013 zo dňa 14.08.2013 vyhotoveného súdnym 
znalcom Ing. Petrom Krivošom je stanovená na 591,75 eur, čo je 13,15 eur/m2

• Zostatková 
hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 predstavuje 2,25 
eur. 

Kúpna cena celkom: 1 301,58 ellr. 

Výmera spolu: 78 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 7385/2, KN-C 3331/322 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 1 zo dňa 31.12.2008. 

Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom c) 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. 

3. predaj prebytočného nehnuteľného majetku spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. ej zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, vk. Ú. 

Oko/ičné - pozemku parc. č. KN-C 1246/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2 podľa 
geometrického plánu č. 0812014, nachádzajúceho sa na ul. Stošickej, m. č. Stošice, Petrovi 
Machajovi, trvale bytom Stošice 944, Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 936 eur (tj. 18 
eur/m2

), za účelom zabezpečenia a zlepšenia prístupu k stavbe rodinného domu súp. č. 944, 
postaveného na pozemku parc. č. KN-C 1048/15 a k pozemku parc. Č. KN-C 1048/1 O vo 
vlastníctve žiadateľa (LV Č. 1783) a za účelom vybudovania parkovacieho miesta pred garážou 
rodinného domu. 
V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že na pozemku parc. Č. KN-C 
1246/4 je umiestnená chránička na kábel verejného osvetlenia, pre prípad, že mesto bude 
v budúcnosti realizovať na predmetnom pozemku káblové vedenie verejného osvetlenia. 
V prípade realizácie tohto verejného osvetlenia sa kupujúci v zmluve zaviaže, že 
predávajúcemu umožní vstup na prevádzaný pozemok, za účelom zriadenia vecného bremena 
práva uloženia kábla verejného osvetlenia cez pozemok parc. č. KN-C 1246/4 a za účelom 



prevádzkovania tejto siete v prospech vlastníka kábla verejného osvetlenia ako oprávneného 
z vecného bremena. Pri uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena pôjde o zriadenie 
časovo neobmedzeného a bezodplatného vecného bremena s tým, že práva a povinnosti z takto 
zriadeného vecného bremena prejdú na každého ďalšieho vlastníka pozemku parc. č. KN-C 
1246/4. Zároveň sa kupujúci v kúpnej zmluve zaviaže, že na vlastné náklady bude vykonávať 
údržbu odvodňovacích rúr nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti prevádzaného pozemku, po celej 
dížke pozemku. V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemok 
parc. č . KN-C 1246/4 sú trasované inžinierske siete podzemného elektrického NN a VN 
vedenia, na ktoré sa vzťahujú ochranné pásma. 

Všeobecná hodnota pozemku podľa znaleckého posudku č. 126/2014 zo dňa 6.6.2014 
vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 382,72 eur, 
zaokrúhlene 385 eur, čo je 7,36 eur/m2 • Zostatková hodnota prevádzané ho majetku mesta 
vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 predstavuje 2,60 eur, t. j . 0,050 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. 

4. predaj prebytočného nehnuteľného majetku spôsobom podľa § 90 ods. 8 písm. ej zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. 
Liptovská Ondrašová - pozemku parc. č. KN-C 88/585 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
37 m2 podl'a geometrického plánu č. 44026595-5/2013, nachádzajúceho sa na Ul. Rol'nícka, 
Pavlovi Vypari novi a manželke Zuzane Vyparinovej do BSM, obaja trvale bytom Roľnícka 
451/24, Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu l 221 eur (t. j. 33 eur/m2

). Účelom prevodu je 
majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 88/585, na 
ktorom je v časti umiestnená a vybudovaná stavba: "Prístrešok pre osobné automobily" a v časti 
vybudované oplotenie, slúžiace rodinnému domu súp. č . 451 stojaceho na pozemku parc. č. KN
C 88/20 l vo vlastníctve nadobúdateľov (LV č. 3531). Všeobecná hodnota pozemku parc.č. KN
C 88/585 podľa znaleckého posudku č. 061/2014 zo dňa 12.05.2014 vyhotoveného súdnym 
znalcom Ing. Jozefom Pavlíkom je stanovená na 980,87 eur, zaokrúhlene 980 eur, čo je 26,51 
eur/m2

• Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 
predstavuje 614,09 eur, čo je 16,597 eur/m2

• Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom e) 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. 

5. predaj prebytočného nehnuteľného majetku spôsobom podľa § 90 ods. 8 písm. ej 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 603/1 záhrady o výmere 9 m2

, nachádzajúceho sa na Ul. 
Mlynskej, Ing. Jánovi Šikulovi - do spoluvlastníckeho podielu 1/2-ca, trvale bytom Mlynská 
863/3, Liptovský Mikuláš - Palúdzka a Elene Hanečákovej - do spoluvlastníckeho podielu 1/2-
ca, trvale bytom Ludvíka Svobodu 2671/19,058 Ol Poprad, za kúpnu cenu 162 eur (t. j. 18 
eur/m2

). Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. KN-C 603/1, ktorý 
svojím oplotením tvorí kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 601, KN-C 602 a stavbou 
garáže (bez súp. čísla) stojacej na pozemku parc. č. KN-C 602 v spoluvlastníctve 
nadobúdateľov (LV č. 1358, L V č . 5299), pričom uvedeným prevodom dôjde k zarovnaniu 
a sceJeniu pozemkov. Všeobecná hodnota pozemku parc.č. KN-C 603/1 podľa znaleckého 
posudku č. 115/2014 zo dňa 05.08.2014 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Jozefom Pavlíkom 
je stanovená na 160,02 eur, čo je 17,78 eur/m2

• Zostatková hodnota prevádzaného majetku 
mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 predstavuje 149,37 eur, čo je 16,597 eur/m2

• 

Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom f) 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. 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 60511 záhrady o výmere 30 m2

, nachádzajúceho sa na Ul. 
Mlynskej, Mgr. Petrovi Bielenému a manželke Zuzane Bielenej do BSM, trvale bytom 
Mlynská 317/4, Liptovský Mikuláš - Palúdzka, za kúpnu cenu 540 eur (t. j. 18 eur/m2

). 

Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. Č. KN-C 60511, ktorý svoj ím 
oplotením tvorí kompletný celok s pozemkami parc. Č. KN-C 604 a KN-C 605/2 vo vlastníctve 
nadobúdateľov (LV Č. 3369), pričom uvedeným prevodom dôjde k zarovnaniu a sceleniu 
pozemkov. Všeobecná hodnota pozemku parc.č . KN-C 605/1 podľa znaleckého posudku č. 
115/2014 zo dňa 05.08.2014 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Jozefom Pavlíkom je 
stanovená na 533,40 eur, čo je 17,78 eur/m2

• Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta 
vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 predstavuje 497,91 eur, čo je 16,597 eur/m2

• Skutočnosti 
uvedené v časti L pod bodom g) 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. 

8. predaj prebytočného nehnuteľného majetku spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v k ú. Liptovský Mikuláš - pozemku parc. Č. KN-C 
7243/7 ostatné plochy o výmere 35 m2 ako "dielu l" podl'a geometrického plánu Č. 45/20 14-LM, 
nachádzajúceho sa v lokalite Háj - Nicovô, spoločnosti MIP AS, s.r.o., so sídlom 
Belopotockého 623/6, 031 Ol Liptovský Mikuláš, IČO: 36370096, za kúpnu cenu 630 eur (t.j. 
18 eur/m2

). Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. Č. KN-C 7243/7, 
ktorý je v časti zastavaný stavbou: "Telekomunikačný kontajner s vysielacou anténou" (bez súp. 
čísla) vo vlastníctve nadobúdateľa, a v časti je priľahlou plochou, ktorá svojim umiestnením a 
využitím tvorí neoddeliteľný celok s uvedenou stavbou. Všeobecná hodnota pozemku parc. Č. 
KN-C 7243/7 podľa znaleckého posudku Č. 116/2014 zo dňa 12.08.2014 vypracovaného súdnym 
znalcom Ing. Jozefom Pavlíkom je stanovená na 517,65 eur, zaokrúhlene 520 eur, čo je 14,79 
eur/m2

• Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 
predstavuje 2,63 eur, čo je 0,075 eur/m2

. Uvedený prevod nepodlieha zverejneniu na úradnej 
tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. 

9. 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, vk. ú. Liptovský Mikuláš - pozemok 
parc. Č. KN-C 29/34 zastavané plochy a nádvoria o výmere 241 m2 podl'a geometrického plánu 
Č. 54/2014-LM, nachádzajúci sa v centrálnej mestskej zóne za Domom kultúry vo vlastníctve 
mesta Liptovský Mikuláš. za spoluvlastnícky podiel 2/5-iny na pozemku parc. Č. KN-C 48711 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 516 m2 zapísaného v katastri nehnutel'ností na LV Č. 
3915, čo k prevádzanému podielu predstavuje výmeru 206,4 m2 a za spoluvlastnícky podiel 
211 O-iny na pozemku parc. Č . KN-C 488/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2 

zapísaného v katastri nehnuteľností na LV Č. 5738, čo k prevádzanému podielu predstavuje 
výmeru 35,4 m2 /pozemky spolu o výmere 241,8 m}/, nachádzajúce sa na ulici Moyzesovej 
v podielovom spoluvlastníctve spoločnosti Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek 
k.s., so sídlom l. mája 1919,031 Ol Liptovský Mikuláš, IČO: 36 394 556. 

Uvedenou zámenou dôjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníckych 
vzťahov k pozemkom parc. Č. KN-C 488/2 a KN-C 487/1, na ktorých je umiestnená 
a vybudovaná stavba parkoviska na ul. Moyzesovej vo vlastníctve mesta, pričom ide 
o využívanie tejto plochy vo verejnom záujme v súlade s platným územným plánom mesta. 
Spoločnosť Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s., získa uvedenou zámenou 
pozemok parc. Č. KN-C 29/34 nachádzajúci sa v tesnej blízkosti objektu súp. Č. 798 postavenom 
na pozemku parc. Č. KN-C 17/1, v ktorom má spoločnosť zriadenú svoju prevádzku potravín, 
a ktorý využije na výstavbu parkovacích plôch a rozšírenie svojej prevádzky. 

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, a to pozemku parc. Č. KN-C 29/34 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 241 m2 podl'a znaleckého posudku Č . 193/2014 zo dňa 



20.8.2014 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 
14 450,36 eur, čo je 59,96 eur1m2

• 

Všeobecná hodnota nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Liptovské pekárne a cukrárne 
VČELA - Lippek k.s. podl'a znaleckého posudku č. 193/2014 zo dňa 20.8.2014 vyhotoveného 
súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená nasledovne: u spoluvlastníckeho 
podielu vo výške 2/5-iny na pozemku parc. Č. KN-C 48711 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 516 m2 je hodnota 12 375.74 eur. čo je 59,96 eur1m2 a u spoluvlastníckeho podielu vo 
výške 2/1 O-iny na pozemku parc. č. KN-C 488/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2 

je hodnota stanovená na 2 122.58 eur, čo je 59,96 eur1m2
, čo je spolu 14 498,32 eur. 

V zámennej zmluve bude uvedené, že spoločnosť Liptovské pekárne a cukrárne VČELA -
Lippek k.s. si je vedomá, že cez pozemok parc. Č. KN-C 29/34 prechádza podzemné vedenie 
STL plynovodu správe SPP - Distribúcia, a.s., Žilina, podzemné elektrické káblové vedenie 
v správe spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s. Žilina a káblové podzemné vedenie verejného 
osvetlenia vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš (ak sa vytýčením trasy verejného osvetlenia 
preukáže existencia tejto siete s ochranným pásmom v pozemku parc. Č. KN-C 29/34, 
spoločnosť Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. sa v zámennej zmluve zaviaže 
k povinnosti následne uzatvoriť s mestom zmluvu o zriadení vecného bremena, pričom vecné 
bremeno bude časovo neobmedzené a bezodplatné, a práva a povinnosti z takto uzatvorenej 
zmluvy prejdú na každého ďalšieho vlastníka pozemku). V zámennej zmluve bude uvedené aj 
to, že mesto Liptovský Mikuláš si je vedomé, že pozemkami parc. Č. KN-C 488/2 a 487/1 
prechádza potrubie verejného vodovodu v správe LVS, a.s. Liptovský Mikuláš. 

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 nič dlžnÍ. Cena zamieňaných 
nehnuteľností na základe dohody zmluvných strán je cena určená znaleckým posudkom. 
Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 
predstavuje 4000,60 eur, čo je 16,60 eur1m2

• Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom i) sú 
dôvodom hodným osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 315 všetkých 
poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej 
stránke mesta. 

10. zámer odpredať nehnuteľný majetok spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení (priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej 
hodnoty majetku), vk. ú. L!jJtovský Mikuláš - pozemok parc. Č. KN-C 29/35 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 195 m podľa geometrického plánu Č. 54/2014-LM, za kúpnu cenu 12 870 
eur (tj. 66 eurlm2

), nachádzajúci sa v centrálnej mestskej zóne za Domom kultúry. V kúpnej 
zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemok parc. Č. KN-C 29/35 je 
trasované elektrické káblové vedenie v správe SSE-Distribúcia, a.s. Žilina. V prípade, že 
pozemok parc. Č. KN-C 29/35 nenadobudne vlastník parcely Č. KN-C 29/12, v kúpnej zmluve sa 
kupujúci zaviaže k povinnosti uzatvoriť s vlastníkom pozemku parc. Č. KN-C 29/12 vecné 
bremeno spočívajúce v práve prechodu pešo a autom cez časť pozemku parc. Č. KN-C 29/35 
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne (išlo by o rozsah 11,60xl,04 m) v prospech 
vlastníka pozemku parc. Č. KN-C 29/12. Pre prípad, že kupujúci nedodrží túto podmienku, 
zmluvné strany sa v zmluve dohodnú, že táto skutočnosť bude považovaná zo dôvod na 
jednostranné odstúpenie mesta od zmluvy. Všeobecná hodnota pozemku parc. Č. KN-C 29/35 
podľa znaleckého posudku Č. 38/2014 zo dňa 20.8.2014 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. 
Miroslavom Neumannom je stanovená na 12407,85 eur, čo je 63,63 eur1m2

• Zostatková 
hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 predstavuje 3 237 
eur, čo je 16,60 eur1m2 

• Uvedený zámer podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta, 
internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. Schválenie zámeru nenahrádza schválenie 
prevodu nehnuteľného majetku v mestskom zastupiteľstve. je len podkladom jeho realizácie. 



11. a) podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob 
budúceho prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš - časť stavby: 
"KOTOLŇA" súp. č. 1938 postavená na pozemku parc. č. KN-C 336/2 a časť pozemku parc. Č. 
KN-C 336/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 154 m2 

- 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 budúci prevod nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš - časť 
stavby: "KOTOLŇA" súp. Č. 1938 postavená na pozemku parc. Č. KN-C 336/2 a časť pozemku 
parc. Č. KN-C 336/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 154 m2, nasledovne: 

Osobitne schvaľované podmienky 

schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesením Č. 82/2014 zo dňa 
11.09.2014 

I. 
PredmetOVS 

l. Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na budúci predaj predmetu súťaže 
a uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to: 

a) čast' stavby: "KOTOLŇA" súp. č. 1938 na pozemku parc. č. KN-C 336/2, 

b) časť pozemku parc. čo KN-C 336/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 154 m 2
, 

nachádzajúce sa na ulici Komenského, vk. ú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, 
okres Liptovský Mikuláš, zapísané na LV Č. 4401 v katastri nehnuteľností vedenom Okresným 
úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom. 

2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže: 

Podl'a 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 prostredia 
s koncentráciou zariadení občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu 
vytvárajúce predpoklady na uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateľov 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 nenarusa svoJImI priestorovými 
a prevádzkovým i nárokmi prevládajúci charakter a kvalitu prostredia. 

Najmä: bytové domy s polyfunkčným parterom, rodinné domy s integrovanými zariadeniami 
občianskej vybavenosti vexistujúcej zástavbe (so zastúpením bytových domov) vhodne 
začlenené do okolitého prostredia, zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby bez 
neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, zariadenia pre šport a rekreáciu, služobné byty 
v objektoch občianskej vybavenosti, obslužné komunikácie, zariadenia verejnej dopravy bez 
neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné 
garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, špecifické zariadenia dopravy lokálneho 
významu okrem heliportu - podmienené preverením podrobnejšou dokumentáciou 
a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohľadňovať nielen územnotechnické predpoklady, 
ale aj prevádzkové obmedzenia, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu 



územia, plochy upravenej zelene, ČSPH ako súčasť objektov a areálov občianskej 
vybavenosti. 

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 priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej 
vybavenosti. 

Najmä: rodinné a bytové domy (mimo objektov v existujúcej zástavbe) 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. 

Priamy a nepriamy vplyv prevádzkovaných služieb nesmie negatívne ovplyvňovať susedné 
parcely viac, než stanovujú hygienické normy. Potrebné plochy statickej dopravy pre 
prevádzku zariadenia, vyplývajúce z ustanovení srn 73 6110 je nutné zabezpečiť na 
vlastných pozemkoch. 

Budova súp. č. 1938 sa nachádza na pozemku parc. č. KN-C 336/2 v meste Liptovský 
Mikuláš, na ulici Komenského, západne od centra mesta, pri Materskej škôlke a Detských 
jasliach. Jedná sa o jednopodlažnú budovu. 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 16.500 
€, (slovom: šestnásťtisícpäťsto eur), z tohoje cena stavby 9.885 eur a cena pozemku 6.615 eur 
(t. j. 42,95 eur/m2). 

Víťaz súťaže uhradí 50% kúpnej ceny zníženej o zloženú finančnú zábezpeku podľa bodu 4. 
najneskôr do 14 dní od uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Zvyšných 50% kúpnej 
ceny uhradí najneskôr do 14 dní od uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy. 

Cena je určená na základe znaleckého posudku č. 179/2014 vypracovaného znalcom Ing. 
Miroslavom Todákom zo dňa 01.08.2014 ako všeobecná hodnota majetku podľa vyhlášky 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku (cena podľa znaleckého posudku za celý predmet súťaže predstavuje 
16.455,21 eur, zaokrúhlene 16.500 eur, pričom stavba predstavuje 9.840,91 eur a pozemok 
predstavuje 6.614,30 eur, t.j. 42,95 eur/m2

) a zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský 
Mikuláš. 

4. Výška finančnej zábezpeky predstavuje 3.500 eur (slovom: tritisícpäťsto eur), ktorá musí 
byť zložená na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, a.s. Č.Ú.: SK61 5600 0000 
0016 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 budúci predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené 
Uznesením Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012, č. 
l37/2012 zo dňa l3.12.2012, č. 59/20l3 zo dňa 27.06.20l3 a č. 82/2014 zo dňa 11.09.2014. 



II. 

Časový plán sút'aže 

1. Vyhlásenie súťaže: 12.09.2014 

2. Ohliadku nehnuteľností je potrebné dohodnúť vopred s p. Petrom Zaťkovičom na tel. č. 
0908 961 800, resp. e-mailom:peter.zatkovic@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: mOr. Miroslava 
Dzurošková, č.dv. 206, tel.č.: 044/5565242, e-mail: m.dzuroskova@mikulas.sk. 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 03.10.2014 do 14.00 hod. 

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia sút'ažných návrhov je 07.10.2014 010.00 
hod. 

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

m. 
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. 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 
predstavuje cca 60 % zostatkovej hodnoty celej stavby súp. č. 1938, t.j. 5.322,32 eur 
(zostatková hodnota celého objektu je 8.870,54 eur) a hodnota pozemku 275 eur, čo je O, l O 
eur/m2

• 

IV. 

Osobitné dojednania 

l. Víťaz súťaže sa v zmluve o budúcej kúpnej zmluve zavIaze, že do l roka odo dňa 
podpísania zmluvy o budúcej kúpnej zmluve oboma zmluvnými stranami zabezpečí na vlastné 
náklady všetky potrebné úkony a stavebné úpravy na oddelenie stavby súp. Č. 1938 na 
pozemku parc. č. KN-C 336/2, a to na časť stavby, ktorá je predmetom tejto súťaže a zvyšnej 
časti stavby (funkčná časť), ktorá zostáva v nájme spoločnosti LMT, a.s., so sídlom ul. l. mája 
43, Liptovský Mikuláš, IČO: 44438982. Víťaz súťaže na základe vykonaných týchto úkonov 
a stavebných úprav ako stavebník požiada príslušný stavebný úrad o pridelenie nového 
súpisného čísla na túto časť stavby. 

2. Vyhlasovateľ súťaže si v zmluve o budúcej kúpnej zmluve vyhradzuje právo odstúpenia od 
tejto zmluvy v prípade nedodržania podmienky podľa predchádzajúceho bodu. V takom 
prípade víťaz súťaže nemá nárok na vrátenie uhradenej časti kúpnej ceny podľa čl. I. bod 3, 
ako aj zloženej finančnej zábezpeky podľa čl. I. bod 4. 

3. Víťaz súťaže sa v zmluve o budúcej kúpnej zmluve zaviaže, že všetky potrebné náklady na 
rozdelenie stavby súp. Č. 1938 na pozemku parc. Č. KN-C 336/2 (napr. vypracovanie 



projektovej dokumentácie, ktorá obsahuje rozdelenie stavby na dva samostatné objekty 
oddelené protipožiarnou deliacou priečkou, ako aj náklady na jej realizáciu; vyhotovenie 
geometrického plánu na oddelenie pozemku, atď ... ) zabezpečí na vlastné náklady. Víťaz 
súťaže vyhlasuje, že si je vedomý, že nemá nárok na vrátenie nákladov spojených 
s rozdelením stavby na dva samostatné objekty. 

4. Vlastník stavby sa v zmluve o budúcej kúpnej zmluve zaviaže, že všetky potrebné náklady 
vypratanie a odovzdanie stavby súp. č. 1938 na pozemku parc. č. KN-C 336/2 (odvoz 
a likvidácia uskladneného staveného odpadu a technických zariadení) zabezpečí na vlastné 
náklady. Vlastník stavby vyhlasuje, že si je vedomý, že nemá nárok na vrátenie týchto 
nákladov spojených s vyprataním tejto stavby. 

5. Víťaz súťaže berie na vedomie, že prevod vlastníckeho práva podľa zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve musí byť schválený Mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši (ďalej 
len "MsZ"). Návrh na schválenie uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy na predmet súťaže bude 
predložený na najbližšom zasadnutí MsZ po oddelení stavby súp. č. 1938 na pozemku parc. č. 
KN-C 336/2, vrátane pridelenia súpisného čísla, a to na časť stavby, ktorá je predmetom tejto 
súťaže v zmysle bodu l. tohto článku. Kupujúci je povinný uzavrieť s mestom kúpnu zmluvu 
najneskôr do 90 dní odo dňa schválenia tohto prevodu v MsZ. 

6. Víťaz súťaže berie na vedomie, že súčasťou zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy bude aj 
budúca zmluva o zriadení vecného bremena práva prechodu pešo a dopravnými prostriedkami 
cez pozemok parc. č. KN-C 336/3 v celom rozsahu v prospech víťaza súťaže ako budúceho 
vlastníka predmetu súťaže. Vecné bremeno sa zriadi ako časovo neobmedzené a bezodplatné 
(in rem) s podmienkou, že víťaz súťaže ako oprávnený z vecného bremena vybuduje na 
vlastné náklady prístupovú cestu na pozemku parc. č. KN-C 336/3 a v budúcnosti sa o túto 
cestu bude aj starať. Údržbu cesty v zimnom období zabezpečí vlastník cesty v rámci 
pravidelnej zimnej údržby ciest v jeho vlastníctve. 

7. V budúcej kúpnej zmluve bude uvedený záväzok víťaza súťaže, že zriadi vecné bremeno 
práva uloženia inžinierskych sietí - rozvodov tepla cez časť stavby, ktorá je predmetom tejto 
súťaže, a to v prospech vlastníka inžinierskych sietí LMT, a.s .. Vecné bremeno sa zriadi ako 
časovo neobmedzené a bezodplatné (in rem) a v budúcnosti sa o tieto inžinierske siete bude 
vlastník funkčnej časti stavby, resp. vlastník týchto inžinierskych sietí aj starať. 

8. Víťaz súťaže berie na vedomie vyjadrenie spoločnosti LMT, a.s. so sídlom l. mája 43, 
Liptovský Mikuláš pod č. LMR-2014-63 zo dňa 17.07.2014, ktoré je súčasťou týchto 
podmienok. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

12. aj podľa § 9 ods. 2 písm. aj 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 -

obchodnou verejnou súťažou. 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 
predstavuje spolu 2 021,48 €, z toho hodnota stavby predstavuje 0,00 eur a hodnota pozemkov 
predstavuje 2021,48 eur, čaje 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 18 000 eur, z toho hodnota stavby predstavuje 7 712,33 eur a hodnota pozemkov 
predstavuje 10 251,50 eur, čo je 50,50 eur/m2

• 



b) podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
podmienky obchodnej 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 110m2 Ipozemky spolu 203 m2 l, nasledovne: 

Osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaže 

I. 
Predmet obchodnej verejnej súťaže 

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) stavby: "Požiarna zbrojnica u súp. č. 253, postavená na pozemku parc.č. KN-C 19212, 

b) pozemku parc.č. KN-C 192/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2
, 

c) pozemku parc.č. KN-C 192/6 zastavané plochy 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 súťaže: 

Podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený Uznesením 
Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č.lI5/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť 
bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č.7/2010NZN dňa 
16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 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 vvužitie 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 pol'nohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby, 
vel'kosklady 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 16200 
€, (slovom: šestnásťtisícdvesto eur ), z toho je cena stavby 5 948 eur a cena pozemkov je 
10 252 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. I. bod 3. Všeobecných podmienok obchodných 
verejných súťaží predstavuje sumu 10 % z minimálnej kúpnej ceny, t.j. 1 620 eur (slovom: 
tisícšestodvadsať eur), ktorá musí byť zložená na bankový účet č . SK61 5600000000160044 
8065 BIC: KOMASK2X vedený v Prima banke Slovensko, a.s. najneskôr tri pracovné dni 
pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov. Žiadny z navrhovatel'ov 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 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 .12.2012,59/2013 zo dňa 27.06.2013, č. 5612014 zo dňa 26.06.2014 a Č. 82/2014 zo dňa 
11.9.2014. 

n. 
Časový plán sút'aže 

1. Vyhlásenie súťaže: 16.09.2014 

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. 
Navrhovatel' 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 sút'aže: 07.10.2014 do 14.00 hod. 

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 09.10.2014 o 13.00 
hod. 

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



In. 
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 dodrž aní 
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. 

xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx 

13. 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. 
Liftovský Mikuláš - pozemkov parc. č. KN-C 286/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 
m a parc. Č . KN-C 286/ 16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2 /pozemky spolu 
o výmere 75 m}/ podl'a geometrického plánu Č. 31086195-06/2014, nachádzajúcich sa v pešej 
zóne na Námestí mieru, Ing. Igorovi Gažovi a manželke Mgr. Nore Gažovej do BSM, obaja 
trvale bytom Nová 330, 032 02 Závažná Poruba, za kúpnu cenu 1 euro. Účelom prevodu je 
doriešenie výmery 75 m2 v prospech kupujúceho, ako záväzok mesta poskytnúť kupujúcemu 
ako druhej zmluvnej strane pozemok o výmere 75 m2 na parkovanie pri objekte Domu služieb, 
na základe uzatvorenej Zámennej zmluvy zo dňa 22.8.2002 (Čl. III . ods. 3.1) medzi zmluvnými 
stranami mestom Liptovský Mikuláš, ako prvou zmluvnou stranou a Igorom Gažom a Norou 
Gažovou, ako druhou zmluvnou stranou, ktorej vklad bol v katastri nehnuteľností povolený pod 
Č. V 2294/2002 dňa 16.10.2002. V kúpnej zmluve však bude uvedené, že kupujúci na predmete 
prevodu nevybuduje parkovacie miesta, nakoľko táto plocha nie je určená na parkovanie na 
teréne. Všeobecná hodnota pozemkov parc. Č. KN-C 286/15 a 286/16 podľa znaleckého 
posudku Č. 077/2014 zo dňa 28.5.2014 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Jozefom Pavlíkom 
je stanovená na 5047,50 eur (t. j. 67,30 eur/m2

), zaokrúhlene 5 000 eur. Zostatková hodnota 
prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 predstavuje 1 244,77 eur, t. 
j. 16,597 eur/m2• Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom j) 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 na internetovej stránke mesta. 

III. berie na vedomie, že 

na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky boli schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 68/2014 zo dňa 24.07.2014 v časti II. pod 
bodom 1., predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj 294 ks kmeňových akcií 
spoločnosti LiptovNet, a.s. so sídlom Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 
36429830 znejúcich na meno akcionára mesto Liptovský Mikuláš, v zaknihovanej podobe, 
v nominálnej hodnote jednej akcie 331,93 eur (slovom: tristotridsatJeden eur a devätäesiattri 
eurocentov) za minimálnu požadovanú kúpnu cenu 132.500,- eur, sa víťazom súťaže stala 
spoločnosť IMAFEX spol. s.r.o .. so síälom Belopotockého 4. 031 01 Liptovský Mikuláš 
~fV~úknUlou kúpnou cenou vo výške 132.50/.- eur. V sút'aži bol pre; ložen en súťažný 

. ~ d~Ský 
P im tor mesta 

Dátum podpisu uznese . . 


