
~{ESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LlPTOVSKÝ MIKULAš 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 23. októbra 2014 číslo 92/2014 

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

Mestské zastupiteľstvo 

I. konštatuje, že 

a) k časti II. bodu I. až 21., k časti III., IV.: 
Komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu MsZ prerokovala dňa 25.08.2014 (bod 
18. a 19.) a dňa 06. I 0.2014 (bod 1. až 17.) návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie 
majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta tak, ako je 
uvedené v časti II. a v časti III. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváliť; okrem bodu 13., 
kde navrhuje hľadať iné možnosti riešenia záujmov mesta. 

Komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu MsZ prerokovala diía 17.09.2014 (bod 
20. a 21.) návrh na nadobudnutie majetku mestom tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia 
a odporučila zaplatiť kúpnu cenu v dvoch splátkach: 50 % z kúpnej ceny pri podpise zmluvy 
a 50 % po vybudovaní a odovzdaní pivníc. 

Mestská rada prerokovala dňa 13. I 0.2014 návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie 
majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta tak, ako je 
uvedené v časti II., III. a IV. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváliť. 

Mestská rada dňa 23.10.2014 odporučila vypustiť bod 4. schvaľovacej časti - predaj 
prebytočného nehnuteľného majetku, a to pozemkov nachádzajúcich sa v areáli Lodenice 
Ráztocká zátoka, v prospech občianskeho združenia Telovýchovná jednota FA TRAN Liptovský 
Mikuláš a v bode 5. schvaľovacej časti schváliť predaj prebytočného majetku - pozemku 
nachádzajúceho sa na Ul. Garbiarska, spoločnosti KZLM-TILlA, spol. s r.o., Liptovský Mikulá 
za kúpnu cenu 2 475 eur (t.j . 33 eur/m2

). 

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



b) k časti II. bodu l.: 
- 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 osobitné/IO 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 I zo dňa 31.12.2008. 

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 hodný 
osobitného zreteľa, pričom dôvodom hodným osobitného zreteľa je majetkovoprávne 
usporiadanie pozemku parc. č. KN-C 1688/8, ktorý tvorí už viac ako 70 rokov svojím oplotením 
kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 1686, 1687 a stavbou rodinného domu súp. č. 

1143 v spoluvlastníctve žiadateľov. Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad skutkového 
a právneho stavu. Ide teda o prevod vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu, 
nakoľko pozemok je 1. č. oplotený k rodinnému domu. 

d) k časti II. bodu 3.: 
- mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 04.02.2010 uznesením č. l )/2010 schválilo pod 
bodom 3. uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na priamy predaj nehnuteľnosti 
s uplatnením predkupné/IO práva v prospech mesta Liptovský Mikuláš, spôsobom podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný 
osobitné/IO zreteľa, vk. ú. Liptovský Mikuláš, a to časti pozemku parc. č. KN-C 358/1 o 
výmere cca 250 m2 pre Východný dištrikt ECAV na Slovensku, so sídlom: Hlavná 137, 080 
01 Prešov, IČO: 31997520, za kúpnu cenu l euro/m2

, za účelom vybudovania prístupu 
a obslužnej rampy k školskému objektu Evanjelickej spojenej školy súp. č. 842, postavenej na 
parcele č. KN-C 359, s tým, že riadna kúpna zmluva bude uzatvorená medzi zmluvnými 
stranami najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti užívacieho povolenia 
"Rekonštrukcia evanjelickej spojenej školy" a po predložení geometrického plánu na určenie 
presnej výmery časti pozemku parc. č. KN-C 358/1, ktorá bude predmetom riadnej kúpnej 
zmluvy. 

- ide o prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta vk. 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 parcelné č. KN-C 358/30 a KN-C 358/31 opísané pod písm. a) v schvaľovacej 
časti tohto návrhu, ktoré sú predmetom odpredaja, sú zastavané stavbou Evanjelickej 
spojenej školy súp. č. 842 vo vlastníctve nadobúdateľa, postavenou na pozemkoch parc. č. 
KN-C 359, 358/30, 358/31, 
- pozemok parcelné č. KN-C 358/34 opísaný pod písm. b) v schvaľovacej časti tohto návrhu, 
ktorý je predmetom odpredaja, je pril'ahlou plochou, ktorá svojím umiestnením a využitím 



tvorí neoddeliteľný celok so stavbou Evanjelickej spojenej školy súp. Č. 842 vo vlastníctve 
nadobúdateľa; pozemok má pre svoj tvar obmedzené samostatné využitie, v časti je trávnatý, 
v časti spevnený a tvorí prístup k objektu školy a okolia školy, pre mesto je nevyužiteľný 
a nepotrebný, účelný je len pre konkrétneho záujemcu, 
- stavba: "Dielňa, učebňa" súp. č. 1223 postavená na pozemku parc. č. KN-C 358/12, 
vrátane pozemku parc. č. KN-C 358/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 opísaná 
pod písm. c) v schvaľovacej časti tohto návrhu, ktorá je predmetom odpredaja, sa nachádza 
v tesnej blízkosti stavby Evanjelickej spojenej školy súp. č. 842 vo vlastníctve nadobúdateľa, 
ktorý ju využije na výchovnovzdelávací proces a s tým súvisiace činnosti. Stavba má 
obmedzené samostatné využitie, nie je napojená na žiadne inžinierske siete, je vhodná na 
asanáciu, a takje pre mesto nevyužiteľná a nepotrebná. 
- nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom prevodu podľa tohto návrhu, mali byť už predmetom 
prevodu v Kúpnej zmluve a zmluve o predkupnom práve zo dňa O 1.12.2006 uzatvorenej 
medzi mestom Liptovský Mikuláš, ako predávajúcim a Evanjelickou spojenou školou, ako 
kupujúcim, ktorej vklad bol povolený v katastri nehnuteľností pod Č. V 4038/2006 dňa 
3.1.2007 a ktorou mesto Liptovský Mikuláš odpredalo objekt školy súp. č. 842, postavený na 
pozemku parc. Č. KN-C 359, spolu s pozemkom parc. Č. KN-C 359 Evanjelickej spojenej 
školy, bez priľahlej plochy. 
- Evanjelická spojená školaje nezisková organizácia, bez možnosti podnikania. 

e) k časti II. bodu 5.: 
- 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 zrete/'a je, že pozemok parc. Č. KN-C 
6574/18, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pri objektoch (bez súp. čísel) postavených 
na pozemkoch parc. č. KN-C 804/6 (objekt údržbárskych dielní a skladov) a parc. Č. KN-C 
804/7 (objekt bývalej trafostanice) a pozemku parc. Č. KN-C 804/1 vo vlastníctve žiadateľa (LV 
Č. 6426), ktorý ho využije na zabezpečenie vstupu do svojich objektov ana výstavbu 
parkovacích stání v rámci prebudovania objektu bývalej trafostanice a objektu údržbárskych 
dielní a skladov na objekt "malý pivovar". Pozemok má pre svoj tvar, malú výmeru 
a umiestnenie obmedzené samostatné využitie a účelný je len pre konkrétneho záujemcu. Cez 
pozemok sú trasované inžinierske siete a nie je na ňom možná ďalšia výstavba. 

f) k časti II. bodu 6.: 
- mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši dňa 03. apríla 2014 uznesením Č. 38/2014 pod 
bodom 4. schválilo nadobudnutie stavby (bez pozemkov) na základe Zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve v k. ú. Liptovský Mikuláš: 

• stavebný objekt SO JOJ - 05 Cyklistické pruhy na stavbe: "I/J8 - II/584 Liptovský Mikuláš 
- križovatka ", postavené na pozemkoch parcelné Č. KN-C 393/13, 393/14, 393/15, 6566/15, 
6550/54, 6550/55, 6550/56, 6557/50, 6557/51, 6557/52, 569/2, 395/8, 395/9 podľa 
geometrického plánu Č. 40451739-7/2014, vybudované na základe právoplatného stavebného 
povolenia Č. 2008/01806-003 zo dňa 28.10.2008 vydaného Krajským úradom pre cestnú 
dopravu a pozemné komunikácie v Žiline Ináklady na zhotovenie stavby: 38000 eur s DPH/, 

za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom, maximálne však 38 000 eur s DPH, od 
spoločnosti Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., so sídlom ulica 1. Mája 724, 031 
01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 563 732. Riadna kúpna zmluva sa uzatvorí najneskôr do 90 dní 
po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na uvedený stavebný objekt, ktoré 
zabezpečí spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.O., pričom kúpna zmluva 
podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši. 

- v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Č. 38/2014 zo dňa 
03.04.2014, bola dňa 10.04.2014 uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Č. 

403/2014/Práv. medzi spoločnosťou Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o. ako budúcim 
predávajúcim a mestom Liptovský Mikuláš ako budúcim kupujúcim. 



- na stavebný objekt "SO 101-05 CYKLISTICKÉ PRUHY" v rámci stavby: ,,1/18 - 11/584 
Liptovský Mikuláš - križovatka" bolo vydané Okresným úradom Žilina, Odborom cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií právoplatné kolaudačné rozhodnutie pod č. OU-ZA
OCDPK-2014/017410/4/BIL zo dňa 21.07.2014, ktorým bolo povolené užívanie stavebného 
objektu "SO 101-05 CYKLISTICKÉ PRUHY" v rámci stavby: ,,1/18 - 11/584 Liptovský Mikuláš 
- križovatka" pre stavebníka Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 

g) k časti II. bodu 7.: 
- 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 osobilllého zreteľa je majetkovoprávne usporiadanie 
pozemku parc. č. KN-C 487/2, ktorý tvorí už viac ako 50 rokov svojím oplotením kompletný 
celok s pozemkami parc. č. KN-C 487/1, parc. č. KN-C 488/1, parc. č. KN-C 488/2 a stavbami 
rodinných domov súp. č. 303 a súp. č. 815, stojacich na pozemkoch parc. č. KN-C 488/2 a KN
C 488/1 vo vlastníctve žiadateľly (LV č. 538). Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad 
skutkového a právneho stavu. Ide teda o prevod vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho 
záujemcu, nakoľko pozemok je, t.č. oplotený k rodinným domom. 

h) k časti II. bodu 9.: 
- mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši dňa 29.10.2009 uznesením č. 112/2009 
schválilo pod bodom 2. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena práva 
uloženia inžinierskej siete v k. ú. Liptovská Ondrašová, medzi budúcim povinným, mestom 
Liptovský Mikuláš, ako vlastníkom pozemkov parciel č. KN-C 88/185 a KN-C 88/512 
a budúcim oprávneným, spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., so sídlom Prievozská 6/ A, 821 
09 Bratislava, IČO: 35 697 270, ktorej predmetom bude zriadenie vecného bremena práva 
uloženia a práva vstupu za účelom prevádzkovania inžinierskej siete (elektrická NN prípoj ka). 
Riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii elektrickej NN prípojky 
v rámci stavby: "Telekomunikačnej stavby - Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia 
elektronickej komunikačnej siete CI-1947BB-0941 Liptovský Mikuláš, Ondrašová" v rozsahu 
vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne, pričom strana oprávnená z vecného 
bremena zaplatí pri podpise riadnej zmluvy o vecnom bremene za zriadenie a časovo 
neobmedzené využívanie práva uloženia inžinierskej siete cez pozemky vo vlastníctve mesta 
jednorázovú odplatu vo výške 497,90 eur (15 000,- Sk). 

- v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši č. 112/2009 zo dňa 
29.10.2009, bola dňa 04.11.2009 uzatvorená Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení 
vecného bremena č. 455/2009/Práv. medzi spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ako budúcou 
stranou oprávnenou z vecného bremena a mestom Liptovský Mikulášom ako budúcou stranou 
povinnou z vecného bremena. 

- na inžiniersky objekt "SO-02 Prívod NN" v rámci stavby: "Prízemná stavba elektronickej 
komunikačnej siete C 1-1947 BB-0941 Liptovský Mikuláš, Liptovská Ondrašová - Prívod NN" 
bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš právoplatné kolaudačné rozhodnutie pod č. ÚR 
a SP/2012-00303/03-BR zo dňa 22.02.2012, ktorým bolo povolené užívanie stavby "Prízemná 
stavba elektronickej komunikačnej siete C 1-1947 BB-0941 Liptovský Mikuláš, Liptovská 
Ondrašová - Prívod NN" pre stavebníka Orange Slovensko, a.s .. 

i) k časti II. bodu 10.: 
- 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: 

- Liptovsko-oravský seniorát ECA V na Slovensku ako nadriadený orgán cirkevných zborov 
v celom Liptove a na Orave plánuje vytvoriť v objekte súp. č. 3938 priestor pre žiakov, deti 
v meste Liptovský Mikuláš, ale aj v regióne v spolupráci s Evanjelickou spojenou školou 
Liptovský Mikuláš na zmysluplné využitie popoludi'lajšieho času a so školou spoločne 
plánuje v uvedenom objekte rozvíjať vnútromisijnú činnosť, zameranú na deti a mládež. 



Zámerom Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku je aj zriadenie materskej 
školy v uvedených priestoroch objektu s napojením na evanjelickú školu, s cieľom ponúknuť 
rodičom možnosť vzdelávania detí v predškolskom veku v anglickom jazyku a s cieľom 
napomáhať duchovnej starostlivosti o deti, 
- objekt súp. Č. 3938 sa nachádza v spoločnom areáli s evanjelickou školou, v ktorom je 
k dispozícii aj športové ihrisko, 
- v rámci výchovno-vzdelávacej sústavy sa tak na území mesta rozšíria možnosti 
zabezpečenia výchovy a vzdelávania detí predškolského veku, žiakov a mládeže, 
- mesto má záujem predmetným prevodom podporiť rozvoj výchovnovzdelávacieho procesu 
na území mesta, 
- Liptovsko-oravský seniorát je nezisková organizácia. 

j) k časti II. bodu ll.: 
- ide o prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to časti 
pozemkov parc. č. KN-C 1333/3 ostatné plochy o výmere cca 2327 m2, parc. Č. KN-C 1333/4 
ostatné plochy o výmere cca 717 m2

, parc. Č. KN-C 1327/61 ostatné plochy o výmere cca 158 
m2

, parc. Č. KN-C 1327/62 ostatné plochy o výmere cca 300 m2 a parc. Č. KN-C 1327/106 
ostatné plochy o výmere cca 57 m2 v k. Ú. Okoličné, v prospech občianskeho združenia OZ 
OČAMI PSA - Útulok Liptovský Mikuláš. Dôvodom !lodným osobitné/IO zretel'a sú uvedené 
skutočnosti: 

- z dôvodu verejného záujmu a potreby mesta zriadiť uvedenú karanténnu stanicu a útulok 
pre psov, v zmysle zákona Č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti § 22 ods. 7 "Štát a obce 
zriaďujú, prevádzkujú a podieľajú sa na prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá a ods. 8 
Obce sú povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce", 
- z dôvodu ochrany zdravia občanov a návštevníkov mesta pred napadnutím túlavým resp. 

bezprizornými (často nakazenými a chorými) psami, 
- žiadateľ vybuduje na vlastné náklady karanténnu stanicu a útulok pre psov o výmere cca 

2002 m2 (koterce, karanténna bunka, mobilný dom, výbeh pre psov, sklady) 
- karanténna stanica je situovaná v ochrannom pásme diaľnice, kde nie je možné umiestniť 

žiadnu pevnú stavbu a stálu prevádzku, 
- vybudovaním karanténnej stanice sa podporí kastračný a sterilizačný program. 

k) k časti II. bodu 12.: 
- mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 20. októbra 2011 uznesením Č. 105/2011 
schválilo pod bodom 18. zámer nadobudnutia ne/mutel'nosti do vlastníctva mesta v k. ú. 
Okoličné - odkúpenie stavby: "Tribúna" (bez pozemku) postavenej na parcele Č. KN-C 774/6 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 351 m2 od občianskeho združenia Mestský futbalový 
klub Tatran Liptovský Mikuláš, so sídlom: Smrečianska 612, Liptovský Mikuláš, IČO: 
14 221 195, za kúpnu cenu 35 400 eur, s podmienkou, že prevod predmetnej nehnuteľnosti bude 
realizovaný len v prípade, že mesto Liptovský Mikuláš získa finančné prostriedky z predaja 
objektu: "Veľký dom služieb" súp. Č. 1994 s priľahlými pozemkami alebo bývalého areálu 
Bytového podniku Lipt. Mikuláš, a.s., č.s. 72,73,74 a 4436 s priľahlými pozemkami. 

na stavbu "Tribúna MFK Tatran" postaven ú na pozemku parc. Č. KN-C 774/6 v k. ú. 
Okoličné bolo mestom Liptovský Mikuláš vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie Č. ÚR 
a SP 2011/05797-03 Šu zo dňa 26.10.2011, ktorým bolo povolené užívanie stavby pre 
stavebníka Mestský futbalový klub TA TRAN Liptovský Mikuláš. 
- dňa 12.5.2014 (vo forme zábezpeky) a dňa ................ (zvyšok kúpnej ceny) boli na účet mesta 
Liptovský Mikuláš pripísané finančné prostriedky z predaja objektu: "Veľký dom služieb" súp. 
č. 1994 s priľahlými pozemkami (celková kúpna cena 1.030.000,- eur) 

I) k časti II. bodu 13.: 
- ide o zámenu nehnuteľností, na základe ktorej dôjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu 
usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom parc. Č. KN-C 88/570, 88/571, 88/572, 88/573, 
88/574, 88/575, 88/576, 88/577, 88/578, 88/579, 88/581, 88/582, 1070/3, 1070/4, 1070/5, 



1070/7, 1070/8 nachádzajúcich sa pri cintoríne v k. Ú. Liptovská Ondrašová, na ktorých je 
v časti umiestnená a vybudovaná stavba chodníka k cintorínu a vstup do cintorína vo vlastníctve 
mesta, pričom časť zamieňaných pozemkov plánuje mesto využiť vo verejnom záujme na 
budúcu výstavbu parkovacích stání pre cintorín a časť pozemkov tvoria stavebné pozemky 
urbanistického bloku "obytné územie s prevahou rodinných domov", ktoré sú v prevažnej časti 
v ochrannom pásme cintorína podľa platného územného plánu mesta, čo je dôvodom hodným 
osobitného zreteľa. 

m) k časti II. bodu 15. a 16.: 
- ide o zámenu nehnuteľností v zmysle prijatého uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský 
Mikuláš Č. 22/2013 zo dňa 7. marca 2013, ktorým mestské zastupiteľstvo odporučilo zámer 
zámeny pozemkov v k. Ú. Palúdzka podľa urbanistickej štúdie "Dostavba obytného súboru 
Palúdzka" spracovanej Ing. Stanislavom Šutvajom s úpravou dopravnej situácie - výkres č . 4 -
zmena 0112013, ktoráje v súlade so schváleným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš, 
- predmetným i zámenami mesto nadobudne pozemky spolu o výmere 13 525 m2 pod 
navrhované miestne komunikácie a inžinierske siete, na výstavbu ktorých, ako vlastník 
pozemkov, bude žiadať o príspevok z európskych fondov, za účelom využitia tejto plochy ako 
územia na budúcu výstavbu vo verejnom záujme v súlade s urbanistickou štúdiou "Dostavba 
obytného súboru Palúdzka", pričom komunikácie a inžinierske siete budú slúžiť pre budúci 
rozvoj daného územia, prípadne ďalším investorom, čo je dôvodom hodným osobitného 
zreteľa. Ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov pod miestnymi 
komunikáciami, čo je nevyhnutné pre podanie žiadosti mesta o príspevok z európskych fondov 
za účelom ich realizácie vrátane výstavby inžinierskych sietí. 

n) k časti II. bodu 19.: 
- ide o prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta v k. Ú. Liptovská Ondrašová 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 majetkovoprávne 
usporiadanie pozemku parc. č. KN-C 88/598, ktorý tvorí už viac ako 20 rokov svojím oplotením 
kompletný celok s pozemkami parc. Č. KN-C 88/435 a KN-C 88/445 vo vlastníctve žiadateľov. 
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 
k rodinnému domu. 

II. schvaľuj e 

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

1.1 pozemkov parc. Č. KN-C 3334/72 ostatné plochy o výmere 61 m2
, parc. Č. KN-C 7284/28 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 a parc. Č. KN-C 7302/111 ostatné plochy o výmere 
90 m2 /pozemky spolu o výmere 169 nl/, zapísaných v katastri nehnuteľností na LV Č. 4401 
a LV č. 7123, v prospech Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme 
"ŽSR", so sídlom Klemensova 8, 81361 Bratislava, ICO: 31 364501, za kúpnu cenu 3 374,93 
eur (t. j. 19,97 eur/m\ Všeobecná hodnota pozemkov parc. č. KN-C 3334/72, KN-C 7284/28 
a KN-C 7302/111 podľa znaleckého posudku Č. 73/2013 zo dňa 08.11.2013 vyhotoveného 
súdnym znalcom Ing. Petrom Krivošom je stanovená na 3 374,93 eur, čo je 19,97 eur/m2

• 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30.09.2014 
predstavuje l 315,67 eur. 

1.2 pozemkov parc. Č. KN-C 6659/54 vodné plochy o výmere 5 m2
, parc. Č. KN-C 6659/55 

vodné plochy o výmere 8 m2
, parc. Č. KN-C 7284/26 trvalé trávne porasty o výmere 9 m2 a parc. 

Č. KN-C 3334/76 trvalé trávne porasty o výmere 6 m2 /pozemky spolu o výmere 28 nl/, 
zapísaných v katastri nehnutel'ností na LV Č. 7123, v prospech Železnice Slovenskej 
republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, 



IČO: 31 364 501, za kúpnu cenu 460,04 eur (t. j. 16,43 eur/m2
). Všeobecná hodnota pozemkov 

parc. č. KN-C 6659/54, KN-C 6659/55, KN-C 7284/26 a KN-C 3334/76 podľa znaleckého 
posudku č. 73/2013 zo dňa 08.11.2013 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Petrom Krivošom 
je stanovená na 460,04 eur, čo je 16,43 eur/m2

• Zostatková hodnota prevádzaného majetku 
mesta vedeného v účtovníctve k 30.09.2014 predstavuje 249,93 eur. 

Kúpila celia celkom: 3 834,97 eur. 
Výmera spolu: 197 ml. 

Účelom prevodu je modernizácia technickej infraštruktúry 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)". Ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov 
k pozemkom parcelné č. KN-C 6659/54, KN-C 6659/55, KN-C 7284/26, KN-C 3334/76, KN-C 
3334/72, KN-C 7284/28, KN-C 7302/111 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 L 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. e) zákona č. 

13811991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. 
Liptovský Mikuláš - pozemku parc. č. KN-C 1688/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 
m2

, nachádzajúceho sa na ulici Sládkovičovej, Ing. Zdenekovi Bachtíkovi - do 
spoluvlastníckeho podielu J/2-ica, , trvale bytom Sládkovičova 1143/35, 031 01 Liptovský 
Mikuláš a Marcele Luticovej - do spoluvlastníckeho podielu 1/2-ica, trvale bytom 
Sládkovičova 1143/35,031 01 Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 416,50 eur (t.j. 3,50 eur/m2

). 

Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. KN-C 1688/8, ktorý svojím 
oplotením tvorí kompletný celok s pozemkami parc. č . KN-C 1686, KN-C 1687 a stavbou 
rodinného domu súp. č. 1143 postaveného na pozemku parc. č. KN-C 1687 v spoluvlastníctve 
nadobúdateľov (LV č. 3683). Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného 
v účtovníctve k 30.09.2014 predstavuje l 975,04 eur, čo je 16,597 eur/m2

• 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 nehnutel'ného majetku spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
13811991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, zriadenie 
predkupného práva v prospech mesta Liptovský Mikuláš a zriadenie vecného bremena 
spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí v k. ú. Liptovský Mikuláš, a to: 

a) pozemkov parc. č. KN-C 358/30 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2 a parc. č. KN
C 358/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 1pozemky spolu o výmere 32 "ll 
zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 4401, zastavaných stavbou súp. č. 842 vo 
vlastníctve nadobúdateľa (LV č. 6836), v zmysle uzatvorenej Zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve č. 66/201 O/Práv zo dňa 10.02.20 l O, 

b) pozemku parc. č. KN-C 358/34 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2389 m2 podl'a 
geometrického plánu č. 44740221-50/2014, ako priľahlej plochy, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou súp. Č. 842 vo vlastníctve 
nadobúdateľa (LV č. 6836), 



ej stavby: "Dielňa, učebňa" súp. č. 1223 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 358/12, 
vrátane pozemku parc. č. KN-C 358/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 

zapísaných v katastri nehnuteľností naLV Č. 4401 

/nehnuteľnosti sa nachádzajú v areáli bývalých Považských kasární/ v prospech Východného 
dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, so sídlom Biskupský 
úrad VD, Hlavná 137, 080 Ol Prešov, IČO: 31 997520, ako zriaďovatel'ovi Evanjelickej 
spojenej školy, so sídlom Komenského 10,031 Ol Liptovský Mikuláš, IČO: 37975 650, za 
kúpnu cenu celkom 34 eur, v členení: nehnuteľnosti opísané pod písm. a) za kúpnu cenu vo 
výške 32 eur, čo je l euro/m2 v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 66/2010IPráv. zo 
dňa 10.02.2010; nehnuteľnosť opísanú pod písm. h) za kúpnu cenu vo výške 1 euro 
a nehnuteľnosti opísané pod písm. eJ za kúpnu cenu vo výške l euro, z toho stavba predstavuje 
hodnotu 0,50 eurocentov a pozemok predstavuje hodnotu 0,50 eurocentov . 

Kúpna zmluva bude uzatvorená za podmienky zriadenia predkupného práva v prospech mesta 
Liptovský Mikuláš podľa § 603 ods. 2 Občianskeho zákonníka na celý predmet kúpy za 
rovnakú cenu, za akú ho kupujúci nadobudol, a to pre prípad akéhokoľvek prevodu na tretiu 
osobu. Predkupné právo sa zriadi ako vecné právo a vznikne vkladom do katastra nehnuteľností, 
pričom pôjde o zriadenie predkupného práva ako časovo neobmedzeného. V zmluve bude 
dohodnuté, že kupujúci sa zaväzuje, že predmet kúpy bude využívať výlučne na 
výchovnovzdelávací proces a s tým súvisiace činnosti. V prípade nedodržania účelu sa kupujúci 
zaväzuje, že predmet kúpy odpredá mestu Liptovský Mikuláš za rovnakú cenu, za ktorú ho 
kupujúci nadobudol, zníženú o zmluvnú pokutu, ktorou bude výška prípadného zhodnotenia 
prevádzaných nehnuteľností podľa znaleckého posudku a náklady na vklad zmluvy do katastra 
nehnuteľností. Zároveň bude v zmluve dohodnuté, že v prípade ak VD ECA V na Slovensku 
zhodnotí prevádzané nehnuteľnosti od nadobudnutia vlastníckeho práva a dôjde k uplatneniu 
predkupného práva zo strany mesta, mesto Liptovský Mikuláš uhradí VD ECA V na Slovensku 
toto zhodnotenie na základe vypracovaného znaleckého posudku. V prípade prevodu týchto 
nehnuteľností na tretiu osobu, a to aj v prípade, že sa táto tretia osoba zmluvne zaviaže užívať 
predmet kúpy na vzdelávací proces a s tým súvisiace činnosti, je potrebný súhlas mestského 
zastupiteľstva. Zmluvné strany sa zároveň dohodnú, že predmet zmluvy sa nesmie zaťažiť 
záložnými právami, vecnými bremenami a inými právami tretích osôb, s výnimkou získania 
finančných prostriedkov z eurofondov . V prípade, že by malo dôjsť k zaťaženiu nehnuteľností, 
je potrebný predchádzajúci súhlas mestského zastupiteľstva. 

V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez prevádzané pozemky parc. č. 
KN-C 358/34, 358/30 ako aj pozemky parc. Č. KN-C 358/29, 358/32 vo vlastníctve VD ECA V 
je trasovaná kanalizačná prípoj ka, elektrická prípoj ka a teplovod v majetku mesta Liptovský 
Mikuláš. Súčasťou kúpnej zmluvy bude preto aj zriadenie časovo neobmedzeného 
a bezodplatného vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí 
(kanalizačná prípoj ka, elektrická prípoj ka a teplovod) cez pozemky parc. č. KN-C 358/34, 
358/30,358/29,358/32 v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne č. 44740221-50/2014 a 
v práve prístupu k nim za účelom prevádzkovania týchto sietí, v prospech vlastníka stavby: 
"Plynová kotolňa" súp. Č. 3937 postavenej na parcele č. KN-C 358/3 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 240 m2

, t.j. mesta Liptovský Mikuláš. 

V kúpnej zmluve, zmluve o predkupnom práve a zmluve o zriadení vecného bremena sa VD 
ECA V na Slovensku zaviaže k povinnosti uzatvoriť s mestom Liptovská Mikuláš Zmluvu 
o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude zriadenie vecného bremena spočívajúceho 
v práve uloženia existujúcich funkčných rozvodov teplovodu, vody a kanalizácie a v práve 
prístupu k nim (zachovať a trpieť existujúce technické rozvody) nachádzajúce sa v stavbe: 
"Kuchyňa s prístavbou" súp. Č. 842, v prospech vlastníka týchto rozvodov t. j. mesta Liptovský 
Mikuláš, ako oprávneného z vecného bremena, v celom rozsahu stavby súp. č. 842 postavenej 
na pozemkoch parc. č. KN-C 359, 358/30, 358/31 do katastra nehnuteľností, a to bezodplatne 
a na dobu neurčitú, v lehote do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
o povolení vkladu zmluvy do katastra nehnuteľností. Pre prípad, že VD ECA V na Slovensku 



nedodrží túto podmienku, zmluvné strany sa v kúpnej zmluve, zmluve o predkupnom práva 
a zmluve o zriadení vecného bremena dohodnú, že táto skutočnosť bude považovaná zo dôvod 
najednostranné odstúpenie mesta od zmluvy, za rovnakú cenu, za ktorú kupujúci predmet kúpy 
nadobudol; v takom prípade VD ECA V na Slovensku zaplatí mestu zmluvnú pokutu v sume 
I 000 eur (mestu sa tak vrátia náklady na vyhotovenie zmlúv). 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30.09.2014 
predstavuje spolu 72 105,54 eur, z toho stavba je v hodnote 1 015,90 eur a pozemky o celkovej 
výmere 2438 m2 sú v hodnote 71 089,64 eur, čo je 29,159 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. 

5. predaj prebytočného nehnuteľného majetk~l 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 - pozemku parc. č. KN-C 6574/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 
m-, podľa geometrického plánu č. 45347191-49/2014, nachádzajúceho sa na Ul. Garbiarska, 
spoločnosti KZLM-TILIA, spol. s r.o., so sídlom Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
IČO: 36369209, za kúpnu cenu 2 475 eur (t. j. 33 eur/m2

). Účelom prevodu je vybudovanie 
vstupu do objektov (bez súp. čísel) postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 804/6 (objekt 
údržbárskych dielní a skladov) a parc. č. KN-C 804/7 (objekt bývalej trafostanice) vo vlastníctve 
nadobúdateľa (LV č. 6426) a výstavba parkovacích stání na pozemku parc. č. KN-C 6574/18, 
v rámci stavby: "Stavebné úpravy objektu bývalej trafostanice a objektu údržbárskych dielní 
a skladov na objekt malý pivovar". V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že 
cez pozemok parc. č. KN-C 6574/18 sú trasované inžinierske siete podzemného elektrického 
kábla a prípoj ka plynu, vo vlastníctve nadobúdateľa, na ktoré sa vzťahujú ochranné pásma. Na 
prevádzanom pozemku sa nachádza aj skriňa rozvodu a merania plynu a rozvádzač NN, vo 
vlastníctve nadobúdateľa. Všeobecná hodnota pozemku parc.č. KN-C 6574/18 podľa znaleckého 
posudku č. 43/2014 zo dila 16.09.2014 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom 
Neumannom je stanovená na l 452,00 eur, zaokrúhlene 1 450,00 eur, čo je 19,36 eur/m2

. 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30.09.2014 
predstavuje 1244,78 eur, čo je 16,597 eur/m2

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

6. nadobudnutie stavby (bez pozemkov) do majetku mesta na základe kúpnej zmluvy, v k. ú. 
Liptovský Mikuláš: 

• stavebný objekt "SO 101-05 CYKLISTICKÉ PRUHY" v rámci stavby: ,,1/18 - 11/584 
Liptovský Mikuláš - križovatka", postavené na pozemkoch parcelné č . KN-C 393/13, 
393/14, 393/15, 6566/15, 6550/54, 6550/55, 6550/56, 6557/50, 6557/51, 6557/52, 569/2, 
395/8,395/9 podľa geometrického plánu č. 40451739-7/2014 (celková výmera cyklistických 
pruhov predstavuje 488 m2

), v súlade s vydaným právoplatným kolaudačným rozhodnutím č. 
OU-ZA-OCDPK-2014/01741O/4/BIL zo dňa 21.07.2014 /náklady na zhotovenie stavby: 38 
000 eur s DPH/, 

za kúpnu cenu 30 258 eur s DPH, od spoločnosti Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. 
s r.o., so sídlom ulica 1. Mája 724, 031 O I Liptovský Mikuláš, IČO: 31 563 732. Cena určená 
znaleckým posudkom č. 142/2014 zo dňa 10.06.2014 vyhotoveným súdnym znalcom Ing. 
Miroslavom Todákom ako všeobecná hodnota stavby je IO 800 eur. 



7. 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 487/2 ako "dielu 1 oo, záhrady o výmere 201m2

, podl'a 
geometrického plánu č. 44026595-72/2014, nachádzajúceho sa na Ul. Riečna, Ing. Stanislavovi 
Sedláčikovi a manželke Mariane Sedláčikovej do BSM, obaja trvale bytom Okoličné 303, 
031 04 Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu l 668,30 eur (t. j. 8,30 eur/m2

). Účelom prevodu je 
majetkovoprávne usporiadanie vlastníckeho práva k pozemku parc. č. KN-C 487/2, ktorý 
svojim oplotením tvorí kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 487/1, KN-C 488/1, KN-C 
488/2 a stavbami rodinných domov súp. č. 303 a súp. č. 815, stojacich na pozemkoch parc.č. 
KN-C 488/2 a KN-C 488/1 vo vlastníctve nadobúdateľky (LV č. 538). Zostatková hodnota 
prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30.09.2014 predstavuje 10,05 eur, čo je 
0,050 eur/2• Skutočnosti uvedené v časti I. 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. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve 
uloženia inžinierskej siete (elektrická prípojka NN), v k. ú. Líptovský Mikuláš - medzi budúcim 
povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemku parc. č. 

KN-C 365/46 a budúcim oprávneným z vecného bremena, Samuelom Lehotským a 
manželkou Evou Lehotskou, obaja trvale bytom 032 33 Kráľova Lehota 218, ako vlastníkmi 
elektrickej prípojky NN, ktorej predmetom bude zriadenie vecného bremena práva uloženia 
elektrickej prípojky NN cez pozemok parc. č. KN-C 365/46 a práva vstupu za účelom 
prevádzkovania tejto siete v prospech vlastníkov nehnuteľností zapísaných na LV č. 3501, 
5427,5655 pre k. ú. Liptovská Ondrašová, a to pozemkov parc. č. KN-C 1006/4, parc. č. KN-C 
1007 a parc. č. KN-C 1008, ako budúcich oprávnených z vecného bremena. Riadna zmluva o 
zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii elektrickej prípojky NN vybudovanej v 
rámci stavby: "Polyfunkčný objekt, Liptovský Mikuláš, č. p. 1006/4, 1007, 1008, prípoj ka NN -
rozšírenie NN", 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 elektrickej prípojky NN cez pozemok vo vlastníctve mesta jednorazovú odplatu 
stanovenú znaleckým posudkom v čase uzatvorenia riadnej zmluvy o zriadení vecného 
bremena. Ide o uzatvorenie zmluvy podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení. 

9. uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia inžinierskej 
siete (elektrická NN prípojka), v k. ú. Liptovská Ondrašová - medzi povinným z vecného 
bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 88/185 a KN-C 
88/512 a oprávneným z vecného bremena, spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. so sídlom 
Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, ako vlastníkom elektrickej NN prípojky, 
vybudovanej v rámci stavby: "Prízemná stavba elektronickej komunikačnej siete CI-1947 BB-
0941 Liptovský Mikuláš, Liptovská Ondrašová - Prívod NN", na ktorú bolo vydané mestom 
Liptovský Mikuláš právoplatné kolaudačné rozhodnutie pod č. ÚR a SP/2012-00303/03-BR zo 
dňa 22.02.2012. Predmetom zmluvy je zriadenie časovo neobmedzeného a odplatného vecného 
bremena spočívajúceho v práve uloženia inžinierskej siete cez pozemky parc. č. KN-C 88/185 
a KN-C 88/512 v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne č. 45347191- 38/2014 a v práve 
vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete, v prospech vlastníka inžinierskej siete ako 
oprávneného z vecného bremena. Strana oprávnená z vecného bremena zaplatí pri podpise 
zmluvy o zriadení vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 497,90 eur, ktorá bola 
dohodnutá v Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 

455/2009IPráv. zo dňa 4.11.2009. 



10. 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 a zriadenie 
predkupného práva v prospech mesta Liptovský Mikuláš, a to: 

aj pozemku parc. Č. KN-C 358/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 490 m2 podľa 
geometrického plánu Č. 99/2013-LM (pozn.: v prípade, že uvedený geom. plán nebude 
možné v čase prevodu overiť príslušným katastrálnym odborom, je potrebný nový geom. 
plán na oddelenie pozemku parc. Č. KN-C 358/28 a tým dôjde k zmene čísla geom. plánu 
a pravdepodobne aj k zmene parcelného čísla pozemku; výmera ostane nezmenená) 
a pozemku parc. Č. KN-C 358/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 640 m2 

zapísaného v katastri nehnuteľnosti na LV Č. 4401 /pozemky spolu o výmere 1 130 nl 1 
bJ stavhv: "Administratívna budova" súp. Č. 3938 na pozemku parc. Č. KN-C 358/4 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 640 m2
, zapísaná v katastri nehnuteľností na LV Č. 

4401 

lnehnuteľnosti sa nachádzajú v areáli bývalých Považských kasárníl v prospech Liptovsko
oravského seniorátu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Liptovskom Ondreji, 
adresa sídla: Liptovský Ondrej 77, 032 04 Liptovský Ondrej, IČO: 31 928 846, za kúpnu cenu 
celkom 2 eurá, v členení: nehnuteľnosti opísané pod písm. a) za kúpnu cenu vo výške 1 euro; 
nehnuteľnosť opísanú pod písm. b) za kúpnu cenu vo výške 1 euro. 

Kúpna zmluva bude uzatvorená za podmienky zriadenia predkupného práva v prospech mesta 
Liptovský Mikuláš podľa § 603 ods. 2 Občianskeho zákonníka na celý predmet kúpy za 
rovnakú cenu, za akú ho kupujúci nadobudol, a to pre prípad akéhokol'vek prevodu na tretiu 
osobu. Predkupné právo sa zriadi ako vecné právo a vznikne vkladom do katastra nehnutel'ností, 
pričom pôjde o zriadenie predkupného práva ako časovo neobmedzeného. V zmluve bude 
dohodnuté, že kupujúci sa zaväzuje, že predmet kúpy bude využívať výlučne na 
výchovnovzdelávací proces a s tým súvisiace činnosti. V prípade nedodržania účelu sa kupujúci 
zaväzuje, že predmet kúpy odpredá mestu Liptovský Mikuláš za rovnakú cenu, za ktorú ho 
kupujúci nadobudol, zníženú o zmluvnú pokutu, ktorou bude výška prípadného zhodnotenia 
prevádzaných nehnutel'ností podl'a znaleckého posudku a náklady na vklad zmluvy do katastra 
nehnuteľností. Zároveň bude v zmluve dohodnuté, že v prípade, ak Liptovsko-oravský seniorát 
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku zhodnotí prevádzané nehnutel'nosti od nadobudnutia 
vlastníckeho práva a dôjde k uplatneniu predkupného práva zo strany mesta, mesto Liptovský 
Mikuláš uhradí Liptovsko-oravskému seniorátu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku toto 
zhodnotenie na základe vypracovaného znaleckého posudku. V prípade prevodu týchto 
nehnutel'ností na tretiu osobu, a to aj v prípade, že sa táto tretia osoba zmluvne zaviaže užívať 
predmet kúpy na vzdelávací proces a s tým súvisiace činnosti,je potrebný predchádzajúci súhlas 
mestského zastupitel'stva. Zmluvné strany sa zároveň dohodnú, že predmet zmluvy sa nesmie 
zaťažiť záložnými právami, vecnými bremenami a inými právami tretích osôb, s výnimkou 
získania finančných prostriedkov z eurofondov. V prípade, že by malo dôjsť k zaťaženiu 
nehnutel'ností, je potrebný súhlas mestského zastupitel'stva. 
V prípade, že kupujúci v lehote do dvoch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o povolení 
vkladu zmluvy do katastra nehnuteľností nezíska právoplatné stavebné povolenie na 
rekonštrukciu objektu administratívnej budovy na školské zariadenie a nezačne na predmete 
kúpy s rekonštrukciou, je povinný spätne predať predávajúcemu predmet kúpy, za rovnakú 
cenu, za akú ho kupujúci nadobudol. Kupujúci je povinný spätne predať predávajúcemu 
predmet kúpy za rovnakú cenu, za akú ho kupujúci nadobudol aj v prípade, ak neskolauduje 
predmet kúpy do piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu zmluvy 
do katastra nehnutel'ností. 
V kúpnej zmluve a zmluve o predkupnom práve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že na 
pozemku parc. Č. KN-C 358/28 sú uložené siete verejného osvetlenia a stÍpy verejného 
osvetlenia v počte 2 ks. Kupujúci sa v kúpnej zmluve zaviaže, že v prípade potreby opráv stí pov 
verejného osvetlenia, resp. iných prác súvisiacich s ich prevádzkovaním alebo odstránením, 
umožní mestu Liptovský Mikuláš vstup na pozemok parc. Č. KN-C 358/28 za týmto účelom. 



Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30.09.2014 
predstavuje spolu 201 342,63 eur, z toho stavba je v hodnote 168391,83 eur a pozemky sú 
v hodnote 32950,80 eur, čo je 29,16 eur/m2

• Všeobecne stanovená hodnota nehnutel'ností 
v zmysle znaleckého posudku č . 5/2014 vypracovaného súdnym znalcom Ing. Miroslavom 
Todákom je za celý predmet prevodu 144 464,79 eur, po zaokrúhlení 144 000 eur, pričom 
stavba predstavuje 93818,19 eur a pozemky predstavujú 50646,60 eur, t. j . 44,82 eur/ m2

• 

Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom i) 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. 

11. uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľnosti spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona é. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa v k. ú. 
Okoliéné - pozemky parc. č . KN-C 1333/3 ostatné plochy o výmere cca 2327 m2

, parc. Č . KN-C 
1333/4 ostatné plochy o výmere cca 717 m2

, parc. Č. KN-C 1327/61 ostatné plochy o výmere 
cca 158 m2

, parc. Č. KN-C 1327/62 ostatné plochy o výmere cca 300 m2 a parc. Č. KN-C 
1327/106 ostatné plochy o výmere cca 57 m2 (pozemky spolu o výmere cca 3559 m2), 

nachádzajúce sa v priemyselnej zóne Okoličné, v prospech nájomcu občianskeho združenia OZ 
OČAMI PSA - Útulok Liptovský Mikuláš, so sídlom: Prvá 217/9, 031 04 Liptovský Mikuláš 
4, IČO: 42218004, na dobu 8 rokov, za nájomné vo výške 1 euro/ročne. Účelom nájmu je 
zabezpečenie prístupu, vybudovanie a prevádzkovanie karanténnej stanice a útulku pre psov na 
území mesta Liptovský Mikuláš v súlade so stanovami občianskeho združenia. Cieľom je 
vybudovať na predmetných pozemkoch na vlastné náklady karanténnu stanicu a útulok pre psov 
(koterce, karanténna bunka, mobilný dom, výbeh pre psov, sklady). V nájomnej zmluve bude 
uvedené, že nájomca bude využívať časti pozemkov výlučne na uvedený účel prístup, 
vybudovanie a prevádzkovanie karanténnej stanice a útulku pre psov, v prípade zistenej zmeny 
účelu využitia dôjde k vypovedaniu nájomnej zmluvy a ukončeniu zmluvného vzťahu. 
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 prenájom 
podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. 

12. nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva mesta Liptovský Mikuláš vk. Ú. Okoliéné -
odkúpenie stavby: "Tribúna" súp. č. 988 (bez pozemku) postavenej na parcele Č. KN-C 774/6 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 351 m2

, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV Č . 1938, 
od občianskeho združenia Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš, so sídlom: 
Smrečianska 612, Liptovský Mikuláš, IČO: 14 221 195, za kúpnu cenu 35 400 eur. Účelom 
prevodu je doriešenie vlastníckych vzťahov v areáli futbalového štadióna, nakoľko 
nehnuteľnosti, ktoré v súčasnosti tvoria futbalový štadión, sú majetkom mesta, okrem stavby: 
"Tribúna" súp. Č. 988. Pozemok parc. č. KN-C 774/6 pod stavbou je evidovaný v katastri 
nehnuteľnosti na LV Č. 631 , v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1. Všeobecná 
hodnota nehnuteľnosti vo vlastníctve občianskeho združenia, a to stavby: "Tribúna" súp. Č. 988 
podľa znaleckého posudku Č . 18/2011 zo dňa 19.06.2011 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. 
Miroslavom Neumannom je stanovená na 35 444,30 eur, zaokrúhlene 35 400 eur. 
Prevod predmetnej nehnuteľnosti bude realizovaný len v prípade, že mesto Liptovský Mikuláš 
získa finančné prostriedky z predaja objektu: "Veľký dom služieb" súp. č. 1994 s priľahlými 
pozemkami alebo bývalého areálu Bytového podniku Lipt. Mikuláš, a.s. , č .s . 72,73,74 a 4436 
s priľahlými pozemkami. 

13. uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve na nehnuteľnosti v k. ú. Liptovská Ondrašová, 
spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. ej zákona é. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to: 

časť pozemku parc. č . KN-C 1070/2 trvalé trávne porasty o výmere cca 1 500 m2 (lokalita pri 
cintoríne); ďalej pozemok parc. č. KN-C 1036/2 ostatné plochy o výmere 172 m2 podl'a 
geometrického plánu č. 44026595-99/2013, pozemok parc. č. KN-C 1036/3 ostatné plochy 
o výmere 76 m podľa geometrického plánu č. 44026595- 99/2013, pozemok parc. č . KN-C 



1036/4 ostatné plochy o výmere 87 m2 podl'a geometrického plánu č. 44026595-99/2013, 
pozemok parc. Č. KN-C 636 záhrady o výmere 234 m2 podl'a geometrického plánu Č. 44026595-
99/2013 a pozemok parc. Č. KN-C 637 záhrady o výmere 337 m2 podľa geometrického plánu č. 
44026595-99/2013 v podiele 1I3-ina (lokalita v blízkosti ul. Tatranskej); ďalej pozemok parc. Č. 
KN-C 360/161 zastavané plochy a nádvoria o výmere 110m2 podl'a geometrického plánu č. 
36735299-32/2014 (ul. Mincova), pozemky spolu o yýmere cca 2 291.33 nl vo vlastníctve mesta 
Liptovský Mikuláš zameniť za pozemky parc. Č. KN-C 88/570 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 481 m2

, parc. Č. KN-C 88/571 zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2
, parc. Č. 

KN-C 88/572 zastavané plochy a nádvoria o výmere 205 m2
, parc. Č. KN-C 88/573 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 1 m2
, parc. Č. KN-C 88/574 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

214 m2
, parc. Č. KN-C 88/575 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2

, parc. Č. KN-C 
88/576 zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2

, parc. Č. KN-C 88/577 zastavané plochľ 
a nádvoria o výmere 5 m2

, parc. Č. KN-C 88/578 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 rn , 
parc. Č. KN-C 88/579 zastavané plochy a nádvoria o výmere 243 m2

, parc. Č. KN-C 88/581 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2

, parc. č. KN-C 88/582 vodné plochy o výmere 57 
m2

, parc. Č. KN-C 1070/3 trvalé trávne porasty o výmere 56 m2
, parc. Č. KN-C 1070/4 trvalé 

trávne porasty 64 m2
, KN-C 1070/5 trvalé trávne porasty o výmere 74 m2

, parc. Č. KN-C 1070/7 
trvalé trávne porasty o výmere 840 m2 a parc. Č. KN-C 1070/8 trvalé trávne porasty 29 m2 

/pozemky o celkovej výmere 2 448 nl nachádzajúce sa pri cintoríne/' zapísané v katastri 
nehnutel'ností na LV Č. 5665 v podielovom spoluvlastníctve: 1. Bohdany Jašíkovej, trvale 
bytom Fr. Král'a 489/21,033 01 Liptovský Hrádok (v podiele 6/27-ín); 2. Kazimíra Krivoša, 
trvale bytom Jefremovská 614/6, 031 04 Liptovský Mikuláš -Podbreziny (v podiele 6/27-ín); 3. 
Bohdany Hideghétiovej, trvale bytom Liptovský Peter 253, 033 01 Liptovský Hrádok (v 
podiele 2/27-ín); 4. Eleny Gondovej, trvale bytom Hybe 410, 032 31 Hybe (v podiele 2/27-ín); 
5. Mgr. Ivety Jančiaovej, trvale bytom Kollárova 2134/3,903 01 Senec (v podiele 2/27-ín); 6. 
Ing. Pavla Krivoša, trvale bytom S. B. Hroboňa 173/17, 031 05 Liptovský Mikuláš (v podiele 
1/9-ina); 7. Emílie Krivošovej, trvale bytom Myslavská 382/310, 040 16 Košice (v podiele 
1/9-ina) a 8. Evy Záhorovej, trvale bytom Dušana Kováča 411/4, 031 05 Liptovský Mikuláš (v 
podiele 1/9-ina). 

Uvedenou zámenou dôjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníckych 
vzťahov k pozemkom parc. Č. KN-C 88/570, 88/571, 88/572, 88/573, 88/574, 88/575, 88/576, 
88/577, 88/578, 88/579, 88/581, 88/582, 1070/3, 1070/4, 1070/5, 1070/7, 1070/8 
nachádzajúcich sa pri cintoríne v k. ú. Liptovská Ondrašová, na ktorých je v časti umiestnená 
a vybudovaná stavba chodníka k cintorínu a vstup do cintorína vo vlastníctve mesta, pričom 
časť zamieňaných pozemkov plánuje mesto využiť vo verejnom záujme na budúcu výstavbu 
parkovacích stání pre cintorín a časť pozemkov tvoria stavebné pozemky urbanistického bloku 
"obytné územie s prevahou rodinných domov", ktoré sú v prevažnej časti v ochrannom pásme 
cintorína podl'a platného územného plánu mesta. Podieloví spoluvlastníci evidovaní v katastri 
nehnutel'ností na LV Č. 5665 získajú uvedenou zámenou od mesta do jednotlivých 
spoluvlastníckych podielov stavebné pozemky urbanistického bloku "obytné územie s prevahou 
rodinných domov", podl'a platné územného plánu mesta. 

V budúcej zámennej zmluve sa podieloví spoluvlastníci zapísaní v katastri nehnutel'ností na LV 
č. 5665 zaviažu, že v prípade, ak sa geodetickým zameraním (geometrickým plánom na 
oddelenie časti pozemku parc. Č. KN-C 1070/2 o výmere cca 1 500 m2

) preukáže, že na 
pozemku parc. Č. KN-C 1070/2, ktorý bude predmetom prevodu, sa nachádzajú detské preliezky 
vo vlastníctve mesta, tieto preložia na iné miesto v danej lokalite na vlastné náklady, na miesto 
určené mestom. 

Zmluvné strany sa v zmluve o uzatvorení budúcej zámennej zmluvy dohodnú, že cena 
zamieňaných nehnutel'ností bude cena stanovená znaleckými posudkami v čase uzatvorenia 
riadnej zámennej zmluvy ako všeobecná hodnota nehnutel'nostL Skutočnosti uvedené v časti I. 
pod bodom I) 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. 



14. a) podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob 
prevodu vlastníctva nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš ako prebytočného majetku mesta -
bytu č. l, v bytovom dome súp. č. 1370, vchod Č. l, prízemie - obchodnou verejnou sút'ažou. 

b) podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky 
obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš - bytu č. l, 
v bytovom dome súp. Č. 1370, vchod Č . l, prízemie. 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2014 je 0,00 
E. 

Osobitne schvaľované podmienky 
schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesením Č. 92/2014 zo dňa 
23.10.2014. 

I. 
Predmet obchodnej verejnej súťaže 

l. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu 
súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to: 
nehnuteľnosť: byt, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a k pozemku parc. Č. KN C 2260/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 163 m2, 
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 brového domu s. Č. 1370, vchod Č. 1, na ulici Zg. 
Vrbického, o podlahovej ploche 67,23 111 ,popis nehnuteľností - dvojizbový byt s kompletným 
príslušenstvom. Príslušenstvo bytu tvorí chodba, kúpeľňa, WC, kuchyiía a špajza. K bytu 
prináležia dve pivnice nachádzajúce sa v suteréne domu. V dome nie sú výťahy, ide 
o jednopodlažný byt so štyrmi bytmi. Bytový dom sa nachádza v blízkosti centra mesta. 
2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže: na bývanie 
3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 31 300 €, 
slovom tridsaťjedentisíctristo 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, IBAN SK61 560000000016 
0044 8065 BIC: KOMASK2X najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie 
návrhov. 

4. Cena je určená na základe znaleckého posudku vypracovaného znalkyňou Ing. Danou 
Piatkovou Č. 74/2014 zo dňa 13.06.2014 ako všeobecná hodnota majetku podľa vyhlášky 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku v platnom znení a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš 
v platnom znení. 

5. Účastnícky poplatok v sume 30 € sa uhrádza do pokladne MsÚ alebo na číslo účtu 
1600443002/5600, IBAN SK89 5600 0000 OO 16 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 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 92/2014 zo dňa 23.10.2014. 

II. 
Časový plán sút'aže 

I. Vyhlásenie súťaže: 24.10.2014. 



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 Iľanovskej, tel. č. 044/5565245, e-mail: a.ilanovska@mikulas.sk. 

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 21.11.2014 o 14.00 hod. 
3. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 25.11.2014 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 cenou. V prípade rovnakej 
ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu. 
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15. 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. Palúdzka - a to pozemky 
parc. Č. KN-C 2099/192 zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2

, parc. Č. KN-C 2099/193 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 204 m2

, parc. Č. KN-C 2099/194 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 835 m2

, parc. Č. KN-C 2099/195 zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 
m2

, parc. Č. KN-C 2099/196 zastavané plochy a nádvoria o výmere 346 m2
, parc. Č. KN-C 

2099/197 zastavané plochy a nádvoria o výmere l 943 m2
, parc. Č. KN-C 2099/198 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 264 m2
, parc. Č. KN-C 2099/224 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 621 m2 a parc. Č. KN-C 2098/314 zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2 

/pozemky spolu o výmere 4 497 m2
/, zapísané v katastri nehnutel'ností na liste vlastníctva Č. 4401 

vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš. za pozemky parc. Č. KN-C 2099/184 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 519 m2

, parc. Č. KN-C 2099/186 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 
674 m2

, parc. Č. KN-C 2099/188 zastavané plochy a nádvoria o výmere 442 m2 a parc. Č. KN-C 
2105/2 orná pôda o výmere 862 m2 /pozemky spolu o výmere 4497 nl/, zapísané v katastri 
nehnutel'ností na liste vlastníctva Č. 4917 vo vlastníctve spoločnosti VEREJ( REALITY s. r. o .. so 
sídlom Priemyselná 4606,03101 Liptovský Mikuláš, /Čo.· OO 614 378. 

Všeobecná hodnota nehnutel'ností vo vlastníctve mesta, a to pozemkov parc. Č. KN-C 2099/192 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2

, parc. Č. KN-C 2099/193 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 204 m2

, parc. Č. KN-C 2099/194 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
835 m2

, parc. Č. KN-C 2099/195 zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2
, parc. Č. KN-C 

2099/196 zastavané plochy a nádvoria o výmere 346 m2
, parc. Č. KN-C 2099/197 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere l 943 m2
, parc. Č. KN-C 2099/198 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 264 m2
, parc. Č. KN-C 2099/224 zastavané plochy a nádvoria o výmere 621 m2 a parc. 

Č. KN-C 2098/314 zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2 podl'a znaleckého posudku Č. 
151/2013 zo dňa 12.11.2013 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je 
stanovená na 144848.37 eur. čo je 32,21 eur/m2

• Zostatková hodnota prevádzaného majetku 
mesta vedeného v účtovníctve k 30.8.2014, a to u pozemkov parc. Č. KN-C 2098/314, KN-C 
2099/192 a KN-C 2099/193 predstavuje sumu 13 266 eur, čo je 33 eur/m2 a u pozemkov parc. 
Č. KN-C 2099/224, KN-C 2099/194, KN-C 2099/195, KN-C 2099/196, KN-C 2099/197 a KN
C 2099/198 predstavuje sumu 67 964,71 eur, čoje 16,597 eur/m2

, čoje spolu 81230,71 eur. 



Všeobecná hodnota nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti VEREX REALITY s.r.o., a to 
pozemkov parc. č. KN-C 2099/184 zastavané plochy a nádvoria o výmere 519 m2

, parc. č. KN
C 2099/186 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 674 m2

, parc. č. KN-C 2099/188 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 442 m2 a parc. Č. KN-C 2105/2 orná pôda o výmere 862 m2 podl'a 
znaleckého posudku č. 164/2013 zo dňa 28.11.2013 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. 
Danou Piatkovou je stanovená na 144 848.37 eur. čo je 32,21 eur/m2

• 

V prípade, že zmluva o združení, predkladaná v bode 17. tohto uznesenia, nebude mestským 
zastupiteľstvom schválená alebo nebude následne podpísaná všetkými účastníkmi združenia, 
toto uznesenie stráca platnosť a účinnosť. 

Nakol'ko hodnota vzájomne zamieňaných nehnutel'ností podl'a znaleckých posudkov je rovnaká, 
zmluvné strany sa pri podpise zámennej zmluvy dohodnú, že si nebudú voči sebe uplatňovať 
žiadne finančné nároky a nebudú si navzájom nič dlžní. Cena zamieňaných nehnutel'ností na 
základe dohody zmluvných strán je cena určená znaleckými posudkami. 

Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom m) 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. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

16. 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. Palúdzka - a to pozemky 
parc. č. KN-C 2099/212 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 989 m2

, parc. č. KN-C 
2099/219 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 625 m2 a parc. Č. KN-C 2099/221 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 414 m2 /pozemky spolu o výmere 9 028 nl!, zapísané v katastri 
nehnutel'ností na liste vlastníctva Č. 440 l vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš. za pozemky 
parc. Č. KN-C 2099/214 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 654 m2 a parc. Č. KN-C 
2099/220 zastavané plochy a nádvoria o výmere 374 m2 /pozemky spolu o výmere 9 028 nl/, 
zapísané v katastri nehnutel'ností na liste vlastníctva Č. 5198 vo vlastníctve spoločnosti 
SUKUPCAK. s.r.o .. so sídlom Drieňová 755/25. 01004 Žilina, IČO: 36 768499. 
Všeobecná hodnota nehnutel'ností vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, a to pozemkov 
parc. Č. KN-C 2099/212 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 989 m2

, parc. Č. KN-C 
2099/219 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 625 m2 a parc. Č. KN-C 2099/221 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 414 m2 podl'a znaleckého posudku Č. 151/2013 zo dňa 12.11.2013 
vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 290 791.88 eur. čo je 
32,21 eur/m2

. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve 
k 30.8.2014 predstavuje spolu 149837,71 eur, čo je 16,597 eur/m2

• 

Všeobecná hodnota nehnutel'ností vo vlastníctve spoločnosti SUKUPCAK, s.r.o., a to pozemkov 
parc. Č. KN-C 2099/214 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 654 m2 a parc. Č. KN-C 
2099/220 zastavané plochy a nádvoria o výmere 374 m2 podl'a znaleckého posudku Č. 163/2013 
zo dňa 28.11.2013 vyhotoveného znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 290791.88 
eur. čoje 32,21 eur/m2

• 

V prípade, že zmluva o združení, predkladaná v bode 17. tohto uznesenia, nebude mestským 
zastupitel'stvom schválená alebo nebude následne podpísaná všetkými účastníkmi združenia, 
toto uznesenie stráca platnosť a účinnosť. 

Nakol'ko hodnota vzájomne zamieňaných nehnutel'ností podl'a znaleckých posudkov je rovnaká, 
zmluvné strany sa pri podpise zámennej 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 znaleckými posudkami. 

Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom m) 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. 



17. Zmluvu o združení uzavretú medzi mestom Liptovský Mikuláš, VEREX REALITY, s.r.o., 
Kuzmányho 1l37, 031 Ol Liptovský Mikuláš, IČO: OO 614 378, SUKUPCAK, s.r.o., Drieňová 
755/25,010 04 Žilina, IČO: 36768499, TATRA DEVELOPMENT, s.r.o. ,1. mája 1960/54, 
031 Ol, Liptovský Mikuláš, IČO: 36426679, STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s., 
Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, 031 Ol Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560750., ako 
účastníkmi združenia, ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasť tohto uznesenia. 

Návrh 
ZMLUVA O ZDRUŽENÍ č. 

(ďalej ako "Zmluva" v príslušnom gramatickom tvare) 
Zmluvné strany: 

l. Mesto Liptovský Mikuláš 
Sídlo: Štúrova 1989/41, 03141 Liptovský Mikuláš 
zastúpené MUDr. Alexandrom Slafkovským, 

primátorom mesta 
IČ O: OO 315 524 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 
Pobočka Liptovský Mikuláš, č. ú.: 1600443002/5600 

IBAN: SK89 5600 0000 OO 16 0044 3002 
(ďalej ako "Účastník l" v príslušnom gramatickom tvare) 

2. VEREX REALITY s.r.o., 
Sídlo: Priemyselná 4606, 03101 Liptovský Mikuláš 
Zastúpená: Ing. Pavlom Mikušiakom, konatel'om a 

Ing. Tadeuszom Frackowiakom, konatel'om 
IČO: OO 614378 
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. 
Pobočka Liptovský Mikuláš, č. ú.: 12503342/0200 
Zapísaná v obch. registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 98/L 
(ďalej ako "Účastník 2" v príslušnom gramatickom tvare) 

3. SUKUPCAK, s.r.o. 
Sídlo: Drieňová 755/25, 010 04 Žilina 
Zastúpená: Ing. Martinom Sukupčákom, 

konatel'om spoločnosti 
IČO: 36 768 499 
Bankové s~ojenie: Tatra banka, a.s. 
Pobočka Zilina, č. ú.: 2626823526/1100 
Zapísaná v obch. registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 18885/L 
(ďalej ako "Účastník 3" v príslušnom gramatickom tvare) 

4. TATRA DEVELOPMENT, s.r.o. 
Sídlo: l. mája 1960/54, 03101, Liptovský Mikuláš 
Zastúpená: Ing. Martinom Štricom, konatel'om 
IČO: 36 426 679 
Bankové spojenie: 
Pobočka Liptovský Mikuláš, č. ú.: 
Zapísaná v obch. registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 15813/L 
(d'alej ako "Účastník 4" v príslušnom gramatickom tvare) 

5. STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. 
Sídlo: Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2,03101 Liptovský Mikuláš 
Zastúpená: Ing. Michalom Rumanským, predsedom predstavenstva a 

Ing. Milanom Kuskom, členom predstavenstva 



IČO: 31 560 750 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Pobočka Liptovský Mikuláš, č. ú.:2401342/0200 
Zapísaná v obch. registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č. 63/L 
(ďalej ako "Účastník 5" v príslušnom gramatickom tvare) 

(spoločne d'alej ako "Účastníci" v príslušnom gramatickom tvare) 

súhlasne vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že k právnym úkonom sú spôsobilí a oprávnení a túto 
Zmluvu o združení uzatvárajú podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka v nasledovnom znení: 

Článok I 
PREAMBULA 

Podľa Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš schváleného uznesením mestského zastupitel'stva 
Liptovský Mikuláš Č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväznej časti vyhlásenej Všeobecne záväzným 
nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010NZN dňa 16.12.2010 účinným dňa 01.01.2011, v znení 
zmien a doplnkov, územie, ktoré rieši táto Zmluva o združení, sa nachádza v urbanistickom bloku bytových 
domov "Obytné územie s prevahou bytových domov" a v urbanistickom bloku rodinných domov "Obytné 
územie s prevahou rodinných domov". Na územie "Obytné územie s prevahou bytových domov" (ďalej ako 
"vymedzené územie" v príslušnom gramatickom tvare) je spracovaná Ing. arch. Stanislavom Šutvajom 
urbanistická štúdia "Dostavba obytného súboru Palúdzka", v ktorej sú navrhnuté trasy cestnej komunikácie. 
Účastníci združenia, ako budúci investori, majú záujem, aby sa dané územie Palúdzky rozvíjalo. Pre to, aby 
bolo možné tento zámer uskutočniť, je potrebné vo vymedzenom území vybudovať miestne komunikácie 
a inžinierske siete. 

Článok II 
Účel a predmet združenia 

2.1 Účastníci tejto Zmluvy sa v zmysle ust. § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka združili za účelom 
spoločného zabezpečenia vypracovania a financovania projektovej dokumentácie potrebnej pre vydanie 
stavebného povolenia na miestne komunikácie (vrátane rozpočtu nákladov stavby a výkazu výmer) a 
inžinierske siete (ďalej ako "PD" v príslušnom gramatickom tvare) pre územie "Obytné územie 
s prevahou bytových domov" v katastrálnom území Palúdzka (ďalej ako "miestne komunikácie 
a inžinierske siete" v príslušnom gramatickom tvare) v súlade s geometrickým plánom č. 44523106 -
11/2013, vyhotoveného spoločnosťou GEODET-LIPTOV, s.r.o., 181, 03483 Ivachnová, IČO: 
44523106, úradne overeného 7.6.2013 pod Č. 452/2013 (ďalej ako "GP"), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto 
Zmluvy. Účelom zmluvy je aj vydanie stavebného povolenia na miestne komunikácie a inžinierske 
siete. 

2.2 Predmetom tejto Zmluvy je združiť s~ za účelom dosiahnutia účelu v zmysle bodu 2.1 tejto Zmluvy, 
dohodnúť postup, práva a povinnosti Učastníkov a určiť výšku podielov Učastníkov, ktorými sa budú 
podieľať na zaplatení ceny za zhotovenie PD potrebnej na vybudovanie miestnych komunikácií a 
inžinierskych sietí špecifikovaných v bode 2.1 tohto článku a vydanie stavebného povolenia, 
v katastrálnom území Palúdzka, v rozsahu územia vymedzenom GP. 

2.3 Každý z Účastníkov sa zaväzuje vyvíjať činnosť na dosiahnutie dohodnutého účelu spôsobom 
určeným v tejto Zmluve a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo sťažiť 
dosiahnutie tohto účelu. 

Článokill 
Popis pozemkov vo vymedzenom území 

Účastníci sú každý samostatne výlučnými vlastníkmi pozemkov, nachádzajúcimi sa vo vymedzenom území 
v katastrálnom území Palúdzka a to: 



3.1 Účastník l je vlastníkom pozemkov: 
C KN parc. č. 2098/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1160 m2 

C KN parc. č. 2098/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2 

C KN parc. č. 2098/155 zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 m2 

C KN parc. č. 2098/314 zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2 

C KN parc. č. 2099/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5523 m2 

C KN parc. č. 2099/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 719 m2 

C KN parc. č. 2099/24 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2 

C KN parc. č. 2099/112 zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m2 

C KN parc. č. 2099/114 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3896 m2 

C KN parc. č. 2099/115 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2 

C KN parc. č. 2099/121 zastavané plochy a nádvoria o výmere 824 m2 

C KN parc. č. 2099/142 zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2 

C KN parc. č. 2099/143 zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m2 

C KN parc. č. 2099/144 zastavané plochy a nádvoria o výmere 171 m2 

C KN parc. č. 2099/145 zastavané plochy a nádvoria o výmere 340 m2 

C KN parc. č. 2099/192 zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2 

C KN parc. č. 2099/193 zastavané plochy a nádvoria o výmere 204 m2 

C KN parc. č. 2099/194 zastavané plochy a nádvoria o výmere 835 m2 

C KN parc. č. 2099/195 zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2 

C KN parc. č. 2099/199 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2 

C KN parc. č . 2099/200 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2 

C KN parc. č. 2099/20 l zastavané plochy a nádvoria o výmere 516 m2 

C KN parc. č. 2099/202 zastavané plochy a nádvoria o výmere 207 m2 

C KN parc. č. 2099/203 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1676 m2 

C KN parc. č. 2099/204 zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2 

C KN parc. č . 2099/205 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 

C KN parc. č. 2099/206 zastavané plochy a nádvoria o výmere 807 m2 

C KN parc. č. 2099/207 zastavané plochy a nádvoria o výmere 229 m2 

C KN parc. č. 2099/208 zastavané plochy a nádvoria o výmere 695 m2 

C KN parc. č. 2099/209 zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2 

C KN parc. č. 2099/210 zastavané plochy a nádvoria o výmere 844 m2 

C KN parc. č. 2099/211 zastavané plochy a nádvoria o výmere 278 m2 

C KN parc. č. 2099/212 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2989 m2 

C KN parc. č. 2099/216 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2164 m2 

C KN parc. č. 2099/217 zastavané plochy a nádvoria o výmere 859 m2 

C KN parc. č. 2099/218 vodné plochy a nádvoria o výmere 429 m2 

C KN parc. č. 2099/219 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5625 m2 

C KN parc. č. 2099/221 zastavané plochy a nádvoria o výmere 414 m2 

C KN parc. č. 2099/224 zastavané plochy a nádvoria o výmere 621 m2 

pozemky o celkovej výmere 33224 m2 sú zapísané na LV č. 4401, parcely registra C KN, okres 
Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, katastrálne územie Palúdzka. 

3.2 Účastník 2je vlastníkom pozemkov: 
C KN parc. č. 2099/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
C KN parc. č. 2099/111 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
C KN parc. č. 2099/184 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
C KN parc. č. 2099/185 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
C KN parc. č . 2099/186 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
C KN parc. č . 2099/187 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
C KN parc. č. 2099/188 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
C KN parc. č. 2105/1 orná pôda o výmere 
C KN parc. č. 2105/2 orná pôda o výmere 
C KN parc. č. 2105/3 orná pôda o výmere 

4993 m2 

2208 m2 

519 m2 

5487 m2 

2674 m2 

2193 m2 

442 m2 

5612 m2 

862 m2 

593 m2 



3.3 

pozemky o celkovej výmere 25 583 mZ sú zapísané na LV č. 4917 , parcely registra C KN KN 
okres Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, katastrálne územie Palúdzka. 

Účastník 3 je vlastníkom pozemkov: 
C KN parc. Č. 2099/53 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
C KN parc. Č. 2099/213 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
C KN parc. Č. 2099/214 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
C KN parc. Č . 2099/215 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
C KN parc. Č. 2099/220 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
C KN parc. Č. 2099/222 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
C KN parc. Č . 2099/225 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

10919 m2 

439 m2 

8654 m2 

37 m2 

374 m2 

4565 m2 

1183 m2 

pozemky o celkovej výmere 26 171 mZ sú zapísané na LV Č. 5198, parcely registra C KN okres 
Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, katastrálne územie Palúdzka. 

3.4 Účastník 4 je vlastníkom pozemkov: 
C KN parc. Č. 2099/1 05 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
C KN parc. Č. 2099/190 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
C KN parc. Č. 2099/189 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

3965 m2 

2326 m2 

1080 m2 

pozemky o celkovej výmere 7371 mZ sú zapísané na LV Č. 1489, parcely registra C KN okres 
Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, katastrálne územie Palúdzka. 

3.5 Účastník 5 je vlastníkom pozemku: 
C KN parc . Č. 2099/132 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

pozemok o výmere 963 mZ je zapísaný na LV Č . 5103 , parcely registra C KN okres Liptovský 
Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, katastrálne územie Palúdzka. 

3.6 Celková výmera pozemkov pre určenie výpočtu podielov Účastníkov tejto Zmluvy je 93 312 mZ. 

3.7 Účastníci sa dohodli, že pre výpočet podielov jednotlivých Účastníkov, vo výške ktorých sa budú 
podiel'ať na zaplatení za vyhotovenie PD a vydanie stavebného povolenia sa bude započítavať všetka 
výmera pozemkov každého Účastníka, popísaná v článku II tejto Zmluvy. 

Článok IV 
Spôsob určenia výšky podielov 

Účastníci sa dohodli , že podiel, vo výške ktorého sa Účastník bude podiel'ať na zaplatení ceny za 
vyhotovenie PD na miestne komunikácie a inžinierske siete a za vydanie stavebného povolenia sa určí 
pomerom plochy pozemkov, ktoré Účastník v danom území vlastní k celkovej výmere všetkých pozemkov 
v zmysle bodu 3.6 tejto Zmluvy. 
Cenu vo výške svojho podielu vrátane súvisiacich poplatkov sa za Účastníka 1 zaväzuje podpisom tejto 
Zmluvy zaplatiť Účastník 3. 

Článok V 
výška podielov jednotlivých Účastníkov pre zaplatenie GP a stavebného povolenia 

Cena, ktorú bude Účastník uhrádzať sa vypočíta z podielu pomeru plochy pozemkov, ktoré v danom území 
Účastník vlastní k celkovej výmere pozemkov vo vlastníctve všetkých Účastníkov tejto Zmluvy. 
Výška podielov Účastníkov je uvedená v "Tabul'ke", ktoráje Prílohou Č. 2 tejto Zmluvy. 



Článok VI 
Spôsob zaplatenia ceny za zhotovenie PD a poplatkov za vydanie SP 

6.1 Účastníci sa dohodli, že zhotovenie PD bude zadané projektovej alebo inžiniersko - investorskej 
organizácii postupom v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v platnom znení. 

6.2 Cenu za vyhotovenie PD, rozpočítanú pre každého Účastníka tejto Zmluvy vo výške konkrétneho 
podielu podl'a v článku IV tejto Zmluvy, bude platiť každý Účastník samostatne a to na základe 
faktúry vystavenej zhotovitel'om PD a doručenej Účastníkovi. 

6.3 Účastníci vyhlasujú a podpisom na tejto Zmluve sa zaručujú, že faktúry za zhotovenie PD zaplatia 
riadne a včas. 

Článok VII 
Vlastníctvo majetku nadobudnutého spoločnou činnosťou 

Vyhotovená PD bude v podielovom spoluvlastníctve Účastníkov tejto Zmluvy, a to v podieloch v zmysle 
článku IV a V tejto Zmluvy. 

Článok VIII 
Doba trvania, zánik, rozhodovanie a spôsob finančného vysporiadania spoločného majetku 

8.1 Združenie sa zakladá na dobu určitú, a to do splnenia účelu združenia. 

8.2 Združenie zaniká splnením účelu, popísanom v bode 2.1 tejto Zmluvy alebo dohodou zmluvných strán 
o zrušení združenia a vzájomným finančným vysporiadaním Účastníkov združenia. 

8.3 O spoločných veciach združenia a o zrušení združenia rozhodujú Účastníci jednomysel'ne. 

8.4 Prípadné finančné nedoplatky alebo preplatky si Účastníci navzájom vysporiadajú podl'a svojich 
podielov podl'a článku V tejto Zmluvy. 

Článok IX 
Osobitné ustanovenia 

9.1 Účastníci tejto Zmluvy sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia tejto Zmluvy a realizovať jej obsah 
v súlade so zámermi 

zmluvných strán, ktoré sú im známe aj z predchádzajúcich dohovorov. 

9.2 Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto Zmluvy, prechádzajú v prípade prevodu 
nehnutel'ností, popísaných v článku III tejto Zmluvy, na právnych nástupcov vlastníkov nehnutel'ností 
v plnom rozsahu. Účastníci sa zaväzujú pre tento prípad v Zmluve o prevode ktorejkol'vek 
nehnutel'nosti uvedenej v článku II tejto Zmluvy s treťou osobou počas trvania doby združenia, uviesť 
povinnosti vyplývajúce im z tejto Zmluvy. Účastníci sa zaväzujú, že do troch dní od nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k pozemkom popísaným v článku III 
tejto Zmluvy na tretiu osobu písomne túto skutočnosť oznámia ostatným Účastníkom tejto Zmluvy. 

9.3 Účastník združenia môže zo združenia vystúpiť, nie však v nevhodnej dobe a na ujmu ostatných 
Účastníkov združenia. Vystupujúci Účastník združenia sa zaväzuje v celom rozsahu podiel'ať sa na 
spoločnej činnosti po dobu 6 mesiacov od ~akéhoto písomného oznámenia, ktoré je doručené všetkým 
Učastníkom združenia. Pre tento prípad sa Učastníci zaväzujú, že v danej lehote 6 mesiacov budú konať 
tak, aby zabezpečili, aby ich konaním/nekonaním nevznikla ostatným Účastníkom škoda alebo ujma na 
majetku. Pri nedodržaní tohto bodu je vystupujúci Účastník povinný nahradiť zostávajúcim Účastníkom 
akékol'vek náklady a škody, ktoré v dôsledku tejto povinnosti vzniknú. 



Článok X 
Záverečné ustanovenia 

10.1 Táto Zmluva bola schválená mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši uznesením č. 92/2014 
zo dňa 23.10.2014. 

10.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálneho 
odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva dvojstranných zámenných zmlúv, uzavretých medzi 
Účastníkom 1 a Účastníkom 2 a Účastníkom 1 a Účastníkom 3, do katastra nehnutel'ností. 

10.3 Túto Zmluvu je možné meniť a dopÍňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných všetkými 
Účastníkmi tejto Zmluvy. 

10.4 Na vzťahy upravené touto Zmluvou, ako aj na vzťahy vznikajúce z tejto dohody sa použijú primerané 
ustanovenia Občianskeho zákonníka. 

10.5 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, 

nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie 
medzier sa použije úprava ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu 
tejto zmluvy, pokial' pri uzatváraní tejto Zmluvy Účastníci túto otázku brali do úvahy. 

10.6 Táto zmluva je vyhotovená v siedmich identických kópiách s platnosťou originálu, z ktorých Účastník 
1 obdrží dve vyhotovenia a ostatní Účastníci obdržia po jednom vyhotovení. 

10.7 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzavreli ju v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 
Účastník 1 

Účastník 3 

Účastník 5 

Účastník 2 

Účastník 4 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~OOOQ~XXXXOOOQ~XXXX~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

18. predaj prebytočného nehnuteľného majetku spôsobom podľa § 9a ods. l písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení (priamy predaj najmenej za cenu vo výške 
všeobecnej hodnoty majetku), vk. ú. Liptovský Mikuláš - pozemku parc. č. KN-C 29/35 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2 podl'a geometrického plánu č. 54/20 14-LM, 
v prospech Ing. Tomáša Hološa, trvale bytom 032 05 Smrečany 21, za kúpnu cenu 13 000 eur 
(t.j. 66,66 eur/m2

), nachádzajúci sa v centrálnej mestskej zóne za Domom kultúry. Zámer 
odpredať predmetný pozemok schválilo mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 
11.09.2014 uznesením č. 82/2014. 

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. Kúpna zmluva 



bude uzatvorená za podmienky, že kupujúci sa 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 11,60x1,04 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 najednostranné odstúpenie mesta od zmluvy. 
Všeobecná hodnota pozemku parc. Č. KN-C 29/35 podl'a 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 eur/m2

• Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného 
v účtovníctve k 30.09.2014 predstavuje 3 237 eur, čo je 16,60 eur/m2

• Ked'že v danom prípade 
ide o priamy predaj mimo obchodnej verejnej súťaže, musí kupujúci pred uzatvorením kúpnej 
zmluvy predložiť čestné vyhlásenie o tom, že nemá osobitný vzťah k mestu podl'a § 9a ods. 6 
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znenÍ. Kúpna zmluva bude uzatvorená 
s podmienkou, ktorá stanoví, že ak sa preukáže, že čestné vyhlásenie ku dňu podpisu zmluvy 
bude nepravdivé alebo zavádzajúce, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pre tento 
prípad bude v zmluve dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 5% z kúpnej ceny. Uvedený prevod 
podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. 

19. 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, v k. Ú. 

Liptovská Ondrašová - pozemku parc. č. KN-C 88/598 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
83 m2 podl'a geometrického plánu č. 36735299-191/2014, nachádzajúceho sa na Ul. Pod 
Dielom, Václavovi Kyškovi a manželke Janke Kyškovej do BSM, obaja trvale bytom Pod 
Dielom 438/93, 031 05 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, za kúpnu cenu 1 411 eur 
(t. j. 17 eur/m2 

). Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. KN-C 
88/598, ktorý svojím oplotením tvorí kompletný celok s pozemkami parc. Č. KN-C 88/435, KN
C 88/445 a stavbou rodinného domu súp. č. 438 stojaceho na pozemku parc. č. KN-C 88/435 vo 
vlastníctve nadobúdatel'ov (LV Č. 3356). Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta 
vedeného v účtovníctve k 31.09.2014 predstavuje l 377,55 eur, čo je 16,597 eur/m2

• 

Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom n) 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. 

20. zmenu rozpočtu - povolené prekročenie - zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na nákup 
nebytového priestoru v Dominante 47 bj. na položke 712001 - nákup objektov alebo ich častí 
vo výške 24 000,- eur, zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov na položke 223001 - príjem 
z predaja pozemkov vo výške 24 000,- eur. 

Io.l -~ 
> Progr. 
~ FK EK Podpro2r. NÁZOV SUMA 

Nákup budov objektov alebo ich častí - 47 b.j. 
43 0610 712001 14.2. Dominanta +24000 € 

Príjem z predaja pozemkov z OVS Hala 
43 233001 Ráztoky +9101 € 

43 233001 Príjem z predaja pozemkov z OVS Dom služieb +14899 € 

21. nadobudnutie nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš na základe kúpnej zmluvy: 
nebytového priestoru "priestor" č. 8 - 111, o ploche 36,59 m2

, nachádzajúceho sa na prízemí 
Polyfunkčného objektu - Hviezdoslavova 2, na Hviezdoslavovej ulici, súp. Č. 1871, vchod č. 2a 
v Liptovskom Mikuláši, postaveného na pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2, spoluvlastníckeho 
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 



k pozemku reg. C KN parc. Č. 1715/2 o výmere 1239 m2
, zastavané plochy a nádvoria (zapísané 

na LV č. 7874) v podiele 3659/394447 a k susednému pozemku reg. C KN parc. Č. 1715/7 
o výmere 602 m2

, zastavané plochy a nádvoria (LV Č. 7895) v podiele 3659/394447, za kúpnu 
cenu dohodou v sume 24 000 eur s DPH (t. z. 20 000 eur + 4 000 eur DPH) od spoločnosti 
Finance Development s.r.o., Kocel'ova 15, Bratislava 821 08, IČO: 43 789 528. V kúpnej cene 
je zahrnutý materiál na vyhotovenie 47 pivníc ako aj ich vybudovanie predávajúcim a to 
s výškou pivnice 3,2 m. 
V kúpnej zmluve sa predávajúci zároveň zaviaže, že v lehote najneskôr do 60 dní odo dňa 
právoplatnosti vkladu vlastníckeho práva k predmetnému nebytovému priestoru do katastra 
nehnutel'ností vybuduje pre kupujúceho, mesto Liptovský Mikuláš, na vlastné náklady vrátane 
zabezpečenia materiálu na vybudovanie 47 pivníc a to v nebytovom priestore Č. 8 - 111 ako 
i vo dvoch spoločnich zariadenia domu, v kočikárni o výmere 36,56 m2 a v sklade bicyklov 
o výmere 35,34 m , nachádzajúcich sa na prízemí Polyfunkčného objektu - Hviezdoslavova 2, 
na Hviezdoslavovej ulici, súp. Č. 1871, vchod Č. 2a v Liptovskom Mikuláši. Kúpna zmluva sa 
uzatvorí najneskôr do 90 dní od schválenia prevodu v mestskom zastupitel'stve. 

III. men í 

uznesenie mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 56/2014 zo dňa 26. júna 2014 v časti 
II. bod 4., a to podmienky schválené pod bodom l. až 4. sa nahrádzajú noVÝm textom, ktorý 
znie: 

"l. 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 podl'a 
potreby s chráničkami a optickým káblom manipulovať v úsekoch, ako bude výkop pre 
odvodňovací systém vybudovaný. Následne po zabudovaní odvodňovacieho potrubia bude 
telekomunikačná sieť znova uložená. 

2. pred začatím výstavby odvodňovacieho kanála, Slovak Telekom, a.s. po výzve mesta 
Liptovský Mikuláš, bez zbytočného odkladu najneskôr do 3 týždňov od výzvy, na svoje náklady 
zabezpečí odkopanie a provizórne premiestnenie chráničky s telekomunikačnými káblami na 
povrch terénu, mimo trasu výstavby odvodňovacieho kanála, tak aby nezasahovali do 
pracovného pásu a poučí zodpovedných pracovníkov dodávatel'a stavby o možných rizikách. 

3. pri konci výstavby, t. j. po uložení odvodňovacieho kanála a realizácii kanalizačných šácht 
bezodkladne, t. j . podl'a postupu výstavby odvodňovacieho kanála, Slovak Telekom, a.s. 
zabezpečí na vlastné náklady opätovné uloženie chráničky s telekomunikačnými káblami 
v súbehu s odvodňovacím kanálom, pričom budú dodržané normy pojednávajúce o súbehoch 
a križovaní podzemných vedení. 

4. prípadné ďalšie náklady súvisiace s vykopaním a opätovným uložením chráničky 
s telekomunikačnými káblami ako napríklad obsypy, zemné práce, doprava a pod., budú v plnej 
miere hradené Slovak Telekom, a. s.". 

IV. r II Š í 

1/ bod 5. schval'ovacej časti uznesenia mestského zastupitel'stva Liptovský Mikuláš č. 
111/2013 zo dňa 12. decembra 2013 (prevod Školského objektu súp. Č. 1225 a pozemku parc. Č. 
KN-C 1726/6 v k. Ú. Liptovský Mikuláš v prospech spoločnosti NORDANIC 
INTERNATIONAL ApS, organizačná zložka so sídlom Kapitána Nálepku 1224, 031 Ol 
Liptovský Mikuláš, IČO: 47 217 057, za kúpnu cenu 27500 eur). 

2/ bod 4. schvaľovacej časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 38/2014 
zo dňa 03. apríla 2014 (nadobudnutie stavebného objektu SO 101-05 Cyklistické pruhy na 



stavbe: ,,1118 - 111584 Liptovský Mikuláš - križovatka" do majetku mesta od spoločnosti 

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. , so sídlom ulica 1. Mája 724, 031 Ol Liptovský 
Mikuláš, IČO: 31 563 732, za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom, maximálne však 
38000 eur s DPH) a zároveň ruší uzatvorenú Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 

403/2014IPráv. zo dňa 10.04.2014 medzi spoločnosťou Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. 
s.r.o. ako budúcim predávajúcim a mestom Liptovský Mikuláš ako budúcim kupujúcim. 

V. berie na vedomie, že 

II na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže, schválenej mestským zastupiteľstvom 
Liptovský Mikuláš uznesením Č. 82/2014 zo dňa 11.09.2014, v časti ll. pod bodom 12., 
predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie 
kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. území 
Demänová, stavby: "Požiarna zbrojnica" súp. Č. 253, stojaca na pozemku parc.č. KN-C 192/2 a 
pozemkov parc.č. KN-C 192/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 nl aparc.č. KN-C 
192/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 ml zapísané v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva Č. 355, za minimálnu požadovanú kúpnu cenu 16200 eur, sa víťazom súťaže stal 
Mgr. Ondrej Smrečanský. trvale bytom Myjavská 1814/1. 811 03 Bratislava - Staré mesto 
a manželka JUDr. Natália Smrečanská. trvale bytom Francúzskych partizánov 1242/6. 811 04 
Bratislava s ponukou kúpne; ceny 16510 eur. V súťaži bol predložený jeden súťažný návrh. 

2/ na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky boli schválené uznesením 
mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 82/2014 zo dňa 11.09.2014 v časti II. pod 
bodom ll., predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na budúci predaj nehnuteľností 
vk. ú. Liptovský Mikuláš - časť stavby: "KOTOLŇA" súp. Č. 1938 postavená na pozemku 
parc. Č. KN-C 336/2 a časťpozemku parc. Č. KN-C 336/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
cca 154 m2

, za minimálnu požadovanú kúpnu cenu 16 500 eur, sa víťazom súťaže stala 
spoločnosť VITALIS. spol. s.r.o .. so sídlom Jilemnického 22. 031 01 Liptovský Mikuláš 
s ponúknutou kúpnou cenou vo výške 40 100 eur. V súťaži boli predložené dva súťažné návrhy. 

DátllmpodpislIlIznesenia: ' 27.10.2014 

latkovský 
esta 


