
MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 

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

Městské  zas tup i tďs tvo  

I .  k o n s t a t u j e ,  ž e  

a) k časti II. bodu 1. až 4.: 
Komisia finančná a majetkovoprávna MsZ prerokovala dňa 30.04.2015 návrh na predaj prebytočného 
majetku a nakladanie s majetkovými právami města tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia 
a odporúča ho MsZ schválit'. Městská rada prerokovala dňa 06.05.2015 návrh na predaj 
prebytočného majetku a nakladanie s majetkovými právami města tak, ako je uvedené v časti II. 
tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schválit'. 
V případe predaja ide o prebytočný majetok města vsúlade so Zásadami hospodárenia s majetkom 
města Liptovský Mikuláš. 

b) k časti II. bodu 3.: 
- ide o převod vlastníctva nehnutelného majetku města v k. ú. Liptovská Ondrašová v zmysle § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v piatnom znění ako případ hodný osobitného 
zreteřa, pričom dóvodom hodným osobitného zreteťa je , že pozemok, ktorý je predmetom 
odpredaja, sa nachádza pri pozemku parc.č. KN-C 88/125 vo vlastníctve žiadatelov, ktorí ho využijú 
na zváčšenie stavebného pozemku na plánovánu výstavbu garáže; pozemok (úzky pás) je z hradiska 
jeho situovania pre město nevyužitelný. Ide o převod vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétného 

?áujemcu. 

MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA 
zodňa 14. mája 2015 číslo 61/2015 



I I .  s c h v a T u j e  

1. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení věcného břemena spočívajúceho v právě uloženia 
inžinierskej siete (vodovodná přípojka), vk. ú. Palúdzka - medzi budúcim povinným z věcného 
břemena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov pare. č. KN-C 202/2, KN-C 203 a KN-E 
967 a budúcim oprávněným z věcného břemena, spoločnostbu GREEN LAND, spol. s r.o. so sídlom: 
Šrobárova 2664/22, 058 01 Poprad, IČO: 31 639 569, ako vlastníkom vodovodnej přípojky, ktorej 
predmetom bude zriadenie věcného břemena práva uloženia vodovodnej přípojky cez pozemky pare. 
č. KN-C 202/2, KN-C 203 a KN-E 967 a práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete v prospěch 
vlastníka nehnutefností zapísaných na LV č. 5208 pre k.ú. Palúdzka, a to pozemkov pare. č. KN-C 
103/15, 103/22, 103/35, 104/12 a stavby súp. č. 987 postavenej na parcele č. KN-C 103/35, ako 
budúceho oprávněného z věcného břemena. Riadna zmluva o zriadení věcného břemena sa uzatvorí 
po realizácii vodovodnej přípojky vybudovanej v rámci stavby: „Vrtaná studna a vodovodná přípojka", 
v rozsahu vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne, a to najneskór do 90 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. Strana oprávněná 
z věcného břemena zaplatí straně povinnej z věcného břemena pri podpise riadnej zmluvy o vecnom 
břemene za zriadenie a časovo neobmedzené využívanie práva uloženia vodovodného potrubia cez 
pozemky vo vlastníctve města jednorázová odplatu stanovenu znaleckým posudkom v čase 
Uzatvorenia riadnej zmluvy o zriadení věcného břemena. V zmluve o budúcej zmluve o zriadení 
věcného břemena sa budúci oprávněný z věcného břemena zaviaže, že trasa vodovodného potrubia 
bude vedená súbežne s komunikáciou (v prifahlej zeleni) bez akéhokoívek zásahu do asfaltového 
telesa mestskej komunikácie a případné priečne priekopy budú riešené pretlakom. Ide o uzatvorenie 
zmluvy podfa § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znění. 

2. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení věcného břemena spočívajúceho v právě uloženia 
inžinierskych sietí(podzemně VN a NN vedenie), vk. ú. Liptovský Mikuláš - medzi budúcim povinným 
z věcného břemena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemku pare. č. KN-C 29/2 
a budúcim oprávněným z věcného břemena, Ing. Slavomírou Porubenovou, trvale bytom M. Pišúta 
457/26, Liptovský Mikuláš, ako vlastníkom podzemného VN a NN vedenia, ktorej predmetom bude 
zriadenie věcného břemena práva uloženia týchto sietí cez pozemok pare. č. KN-C 29/2 a práva 
vstupu za účelom prevádzkovania týchto sietí v prospěch vlastníka pozemku pare. č. KN-C 29/10 
zapísaného na LV č. 5974, ako budúceho oprávněného z věcného břemena. Riadna zmluva o zriadení 
věcného břemena sa uzatvorí po realizácii podzemného VN a NN vedenia vybudovaného v rámci 
Stavby: „Liptovský Mikuláš - Za synagógou - Přeložka NNK a VNK" v rozsahu vyznačenom na 
porealizačnom geometrickom pláne, a to najneskór do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. Strana oprávněná z věcného břemena zaplatí straně 
povinnej z věcného břemena pri podpise riadnej zmluvy o vecnom břemene za zriadenie a časovo 
neobmedzené využívanie práva uloženia podzemného VN a NN vedenia cez pozemok vo vlastníctve 
města jednorazovú odplatu stanovená znaleckým posudkom v čase uzatvorenia riadnej zmluvy 
o zriadení věcného břemena. V zmluve o zriadení věcného břemena sa oprávněný z věcného 
břemena zaviaže vykonat' úpravu podkladnej a krytovej vrstvy vozovky podfa podmienok vydaného 
rozhodnutia na zvláštně užívanie miestnej komunikácie, ktoré vydá čestný správný orgán město 
Liptovský Mikuláš. Ide o uzatvorenie zmluvy podfa § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znění. 



3. predaj prebytočného nehnuteíného majetku sposobom podia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetky obcí v platnom znění ako případ hodný osobitného zretelá, v k.ú. Liptovská Ondrašová -
pozemku parc.č. KN-C 88/599 zastavané plochy a riádvoria o výmere 8 m2 podia geometrického plánu 
č. 36735299-47/2015, nachádzajúceho sa na Ul. Pod Dielom, Vladimírovi Kriškovi a manželke Ing. 
Márii Kriškovej do BSM, obaja trvale bytom Pod Dielom 436/89, 031 05 Liptovský Mikuláš -
Liptovská Ondrašová, za kúpnu cenu 340 eur (t.j. 42,50 eur/m2), za účelom rozšírenia pozemku pare. 
č. KN-C 88/125 vo vlastníctve nadobúdatefov (LV č. 4075) na plánovánu výstavbu garáže. Zostatková 
hodnota prevádzaného majetku města vedeného v účtovníctve k 30.04.2015 představuje sumu 
132,78 eur, čo je 16,597 eur/m2. Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom b) sú dóvodom hodným 
osobitného zretefa, na schválenie ktorého je potřebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom 
uvedený převod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli města a internetovej stránke města. 

4. a) podlá § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znění spósob převodu 
vlastníctva nehnuteiností v k.ú. Liptovský Mikuláš - stavby: administratívna budova súp.č. 73 
nachádzajúca sa na pozemku par.č. KN-C 145/3, administratívna budova súp.č. 74 nachádzajúca sa na 
pozemku parc.č. KN-C 145/2, dielne (sklad) súp.č. 4436 nachádzajúce sa na pozemku parc.č. KN-C 
145/5, obchodný objekt súp.č. 72 nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 147/1, garáž (bez súp.č.) 
nachádzajúca sa na pozemku parc.č. KN-C 145/4, objekt - kotolňa (bez súp.č.) nachádzajúci sa na 
pozemku parc.č. KN-C 147/3 a 147/5, objekt - Stela bar (bez súp.č.) nachádzajúci sa na pozemku 
parc.č. KN-C 147/2, přípojky, spevnené plochy a pozemkov parc.č. KN-C 147/2 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 109 m2, parc.č. KN-C 147/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2, parc.č, 
KN-C 147/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2, parc.č. KN-C 147/1 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 272 m2, parc.č. KN-C 147/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 276 m2, 
parc.č. KN-C 148/3 záhrady o výmere 157 m2, parc.č. KN-C 145/2 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 490 m2, parc.č. KN-C 145/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 502 m2, parc.č. KN-C 
145/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 m2, parc.č. KN-C 145/5 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 473 m2 - obchodnou veřejnou súťažou 

b) podia § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znění podmienky 
obchodnej verejnej súťaže (dálej len „OVS") na převod nehnuteíností v k.ú. Liptovský Mikuláš -
stavby: administratívna budova súp.č. 73 nachádzajúca sa na pozemku par.č. KN-C 145/3, 
administratívna budova súp.č. 74 nachádzajúca sa na pozemku parc.č. KN-C 145/2, dielne (sklad) 
súp.č. 4436 nachádzajúce sa na pozemku parc.č. KN-C 145/5, obchodný objekt súp.č. 72 nachádzajúci 
sa na pozemku parc.č. KN-C 147/1, garáž (bez súp.č.) nachádzajúca sa na pozemku parc.č. KN-C 
145/4, objekt - kotolňa (bez súp.č.) nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 147/3 a 147/5, objekt -
Stela bar (bez súp.č.) nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 147/2, přípojky, spevnené plochy a 
pozemkov parc.č. KN-C 147/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2, parc.č. KN-C 147/3 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2, parc.č. KN-C 147/5 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 53 m2, parc.č. KN-C 147/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m2, parc.č. KN-C 
147/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 276 m2, parc.č. KN-C 148/3 záhrady o výmere 157 m2, 
parc.č. KN-C 145/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 490 m2, parc.č. KN-C 145/3 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 502 m2, parc.č. KN-C 145/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 
m2, parc.č. KN-C 145/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 473 m2, následovně: 



Osobitne schvalované podmienkv 
schválené na Mestskom zastupiteístve města Liptovský Mikuláš uznesením č. 61/2015 zp dňa 
14.5.2015 

..BYTOVÝ PODNIK - APMINISTRATÍVNE BUDOVY. 
OBCHODNÉ OBJEKTY. DIELNE A VEDL'AJŠ1E STAVBY" 

I. 
Predmet obchodnej verejnej súťaže 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výběr najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže 
a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže nachádzajúci sa na Náměstí osloboditeíov 
v Liptovskom Mikuláši, a to nehnutefností: 

stavby: 
administratívna budova súp. č. 73 nachádzajúca sa na pozemku par.č. KN-C 145/3 
administratívna budova súp.č. 74 nachádzajúca sa na pozemku parc.č. KN-C 145/2 
dielne (sklad) súp.č. 4436 nachádzajúce sa na pozemku parc.č. KN-C 145/5 
obchodný objekt súp.č. 72 nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 147/1 
garáž (bez súp.č.) nachádzajúca sa na pozemku parc.č. KN-C 145/4 
objekt - kotolňa (bez súp.č.) nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 147/3 a 147/5 
objekt-Stela bar (bez súp.č.) nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 147/2 
přípojky, spevnené plochy, 

pozemky: 
parc.č. KN-C 147/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2 

parc.č. KN-C 147/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2 

parc.č. KN-C 147/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2 

parc.č. KN-C 147/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m2 

parc.č. KN-C 147/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 276 m2 

parc.č. KN-C 148/3 záhrady o výmere 157 mz 

parc.č. KN-C 145/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 490 m2 

parc.č. KN-C 145/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 502 mz 

parc.č. KN-C 145/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 m2 

parc.č. KN-C 145/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 473 m2 

(pozemky spolu o výmere 3 295 m2 )  
nachádzajúce sa v kat.úz. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, vedené 
Okresným úradom Liptovský Mikuláš na liste vlastníctva č. 4401. 

2. Funkčné a dominantně využitie predmetu súťaže: 

je stanovené schválenými regulativami výstavby v zmysle všeobecne závazného nariadenia města 
Liptovský Mikuláš Č.7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 - závazná časť územného plánu města 
Liptovský Mikuláš v znění zmien a doplnkov t.j. v znění VZN č. 3/2012 zo dňa 6.9.2012, VZN 7/2013 
zo dňa 19.9.2013 a VZN č. 4/2015 zo dňa 12.3.2015. Potřebné je rešpektovať VZN Č.6/2000/VZN zo 
dňa 18.5.2000 - závazná časť Územného projektu zóny PEŠIA ZÓNA Liptovský Mikuláš a smerne 
VZN Č.9/1998/VZN zo dňa 29.10.1998 - Územný plán pešej zóny v historickej časti města Liptovský 
Mikuláš. 



Objekty sq nachádzajú vzmysle platného územného plánu města Liptovský Mikuláš, ktorý bol 
schválený uznesením městského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č.115/2010 dňa 10.12.2010 q 
jeho závazná časť bola vyhlášená všeobecne závazným nariadením města Liptovský Mikuláš 
Č.7/2010/VZN dňa 16.12.2010 súéinnosťou dňom 1.1.2011 v znění zmien a doplnkov 
vurbanistickom bloku „ zmiešané územie městského centrakde je možná výstavba vzmysle 
definície daného bloku. Max. výška zástavby sú 3 nadzemné podlažia a index zastavanej plochy je 
max. 80%. 

l/zemný plán města Liptovský Mikuláš a příslušné VZN sú dostupné na webovom sídle města Liptovský 
Mikuláš www, m ikulas.sk. 

Index zastavanej plochy 

Je ukazovatel' stanovený vúzemnom pláne města Liptovský Mikuláš ako poměr medzi plochou 
zastavanou budovami a plochou pozemku, resp. súboru pozemkov, na ktorých je navrhovaný záměr, 
ktorý je predmetom posudzovania. Do indexu zastavanej plochy sa nezapočítavajú plochy stavieb, 
ktoré majů doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (s výměrou ich zastavanej plochy spolu do 50 m2), 
spevnených ploch ani překrytých terás umiestnené alebo navrhované na pozemku, resp. súbore 
pozemkov, na ktorých je navrhovaný záměr, ktorý je predmetom posudzovania. 

Maximálna výška zástavby 

Maximálna výška zástavby je vyjádřená maximálnym počtom nadzemných podlaží. 

Maximálnu výšku zástavby je možné prekročiť o jedno ustupujúce podlažie, o výšku šikmej střechy s 
maximálně jedným využitefným podkrovným podlažím. 

Index zastavanej plochy a maximálna výška zástavby sú určené s podrobnosťou na urbanistický blok 
avyjadrujú maximálně možnosti využitia každého pozemku ležiaceho v tomto bloku, resp. súboru 
pozemkov, na ktorých je navrhovaný záměr, ktorý je predmetom posudzovania. Splnenie indexu 
zastavanej plochy sa neposudzuje pri povofovaní nadstavieb a rekonštrukcií existujúcich budov, pri 
ktorých neprichádza k zmene ich zastavanej plochy a pri přístavbách existujúcich budov s výměrou 
zastavanej plochy přístavby do 25 m2. 

Charakteristika funkčného využitia územia 

Zmiešané územie městského centra 

Funkčně vvužitie: 

Prevládajúce 

Funkčné využitie formujúce typické prostredie městského centra charakteristické prevažne 
polyfunkčným parterom objektov orientovaných do veřejných priestorov ulic a náměstí, ktoré 
sú vymedzené prevažne kompaktnou zástavbou. 

Najma: zariadenia obchodu, služieb, kultúry, obytné a administrativně budovy s polyfunkčným 
parterom, zariadenia veřejného stravovania a přechodného ubytovania. 



Přípustné 

Funkčně využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi polyfunkčný 
charakter prostredia městského centra ani neznižujúce kvalitu veřejného prostredia,... 

Najma: zariadenia školstva, zdravotnictva, soc. starostlivosti, výrobných služieb a drobnej výroby bez 
neprimeraných negativných dopadov na okolie, zariadenia pre sport a rekreácíu vhodné začleněné do 
okolitej zástavby, nákupně centrá integrované do okolitej zástavby, služobné byty v objektoch 
občianskej vybavenosti, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže 
integrované do okolitej zástavby, specifické zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heliportu, 
podmienené preverením podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude 
zohl'adňovať nielen územnotechnické předpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, zariadenia 
technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia, plochy upravenej zelene,... 

Nepřípustné 

Funkčně využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie 
negativné vplýva na kvalitu prostredia městského centra. 

Najma: rodinné a bytové domy (mimo objektov v existujúcej zástavbě) narúšajúce charakter okolitej 
zástavby, zariadenia priemyselnej a poFnohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby, sklady s 
vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia občianskeho vybavenia regionálneho významu s 
vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu a negativným vplyvom na kvalitu prostredia /vel'koobchodné 
zariadenia, hypermarkety (bigbox)/, zariadenia pre šport a rekreáciu regionálneho významu narúšajúce 
charakter okolitej zástavby, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, 
ČSPH, zariadenia energetiky lokálneho významu bez negativných dopadov na okolité prostredie 
/fotovoltaická elektráren, paroplynový cyklus.../, zariadenia nadradených systémov energetiky, 
zariadenia pohřebníctva /cintoríny, urnové háje, krematóriá/,... 

Objekty sa nachádzajú v centrálnej mestskej zóne (CMZ) města a v pamiatkovej zóne města, pri ich 
prestavbe je potřebné rešpektovať podmienky přestavby stanovené Krajským pamiatkovým úradom 
Žilina a dodržať pešiu pasáž přepoj enia Námestia osloboditefov, žádných traktov a záhrady galérie 
P.M. Bohúňa. VII. nadzemnom podlaží resp. vo vyšších podlažiach situovat' bytové jednotky. Pri 
architektonickom stvárnení objektov je potřebné zohfadniť ich lokalizáciu v meste, pri umiestňovaní 
stavieb chránit' krajinný obraz města s ohfadom na prírodné a kultúrno-historické dominanty 
(historické centrum města,...) Prevádzkovatelia objektov sú povinní zaistiť potřebné plochy statickej 
dopravy pre prevádzku zariadení, vyplývajúce z ustanovení STN 73 6110, na vlastných pozemkoch 
3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponuka na predaj je cena 505.000 
eur, slovom páťstopaťtisíc eur. Z toho je cena pozemkov 280.075 eur (85 eur/m2). 

Nesplatenú časť kúpnej ceny (rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloženou zábezpekou) 
v zmysle Všeobecných podmienok obchodných veřejných súťaží uhradí víťaz súťaže podia vlastného 
súťažného návrhu, najneskór do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. 

4. Cena je určená na základe znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Todákom 
č. 64/2009 zo dňa 26.05.2009 a znalcom Ing. Miroslavom Neumannom č. 23/2011 zo dňa 06.08.2011 
ako všeobecná hodnota majetku podia vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a Zásad hospodárenia s majetkom města 

Liptovský Mikuláš. 



5. Výška finančnej zábezpeky v zmysle čl. I. bod 3. Všeobecných podmienok obchodných veřejných 
súťaží představuje sumu 10% z minimálnej kúpnej ceny, t.j. 50.500 eur (slovom páťdesiattisícpáťsto 
eur), ktorá musí byť zložená na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, a.s. č.ú. IBAN SK61 
5600 0000 0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X, najneskór tri pracovně dni pred uplynutím lehoty na 
podávanie návrhov. Žiadny z navrhovatelov nemá nárok na výplatu úrokov z peňažných prostriedkov 
zložených na účet města tvoriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky, resp. úhrady kúpnej 
ceny so započítáním finančnej zábezpeky. 

6. Účastnicky poplatok vo výške 30 eur sa uhrádza na číslo účtu IBAN: SK89 5600 0000 0016 0044 
3002, BIC: KOMASK2X vedený v Prima banke Slovensko, a.s. 

7. Časť nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v nehnutefnostiach, ktoré sú predmetom súťaže, 
vyhlašovatel' prenajíma. Víťaz súťaže nadobudnutím predmetu súťaže do vlastníctva zároveň vstúpi 
do práva povinností prenajímatela. 

8. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené uzneseniami městského 
zastupitelstva Liptovský Mikuláš č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012, č. 137/2012 zo dna 13.12.2012, č. 
59/2013 zo dňa 27.06.2013, č. 102/2014 zo dňa 23.10.2014 a 61/2015 zo dňa 14.5.2015. 

II. 
Časový plán súťaže 

1. Vyhlásenie súťaže: 18.05.2015. 

2. Dátum obhliadky nehnutefností si dohodne záujemca so zamestnancom města Liptovský Mikuláš 
p. Petrom Zaťkovičom, mobil: 0908 961800, email: peter.zatkovic@mikuias.sk, pred podáním 
návrhu. Záujemca má možnost' nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa 
nachádzajú na Mestskom úřade Liptovský Mikuláš - odbore právnom v úradných hodinách u Mgr. 
Anny 11'anovskej, na č.dverí 207, email: a.ilanovska@mikulas.sk. 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 20.07.2015 do 14.00 hod. 

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov: 22.07.2015 o 13.00 hod. 

5. Víťaz súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 90 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou. 
V případe, že v tejto lehote víťaz súťaže neuzavrie zmluvu v zmysle týchto podmienok a na základe 
mestom podaného návrhu v znění prerokovanom kupujúcim, stráca nárok na uzavretie kúpnej 

zmluvy. 

III. 
Kritérium hodnotenia návrhov 

1. Kritériom pre hodnotenie předložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za 
nehnutefností předložené navrhovatelom. 

2. Víťazom súťaže sa stává podaný návrh s najvyššou ponuknutou cenou pri dodržaní všetkých 
podmienok súťaže. V případe rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu. 
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III. berie na vedomie 

Převod cenných papierov - akcií (ďalej len "CP") podia nasledovnej špecifikácie na základe 
darovacej zmluvy zo dňa 12.01.2015. 

Emitent cenného papiera (akcií): TRANOSCIUS, a. s. 
Sídlo: Tranovského 1, 031 80 Liptovský Mikuláš 
IČO: 00 179 159 
Registrácia: Obch. reg. Okresného súdu Žilina 

odd: Sa, vl. č. 22/L 
Počet emitovaných CP celkom: 2013 
(ďalej len „emitent") 

kmeňové akcie 
cenné papiere na meno 
listinné cenné papiere 
1 ks, číslo: * 1384A 

Celková menovitá hodnota prevádzaných akcií: 33,19 € 
Darca ako výlučný vlastník predmet zmluvy tvoriacich akcií, daruje obdarovanému do jeho vlastníctva 
akcie popísané a špecifikované vyššie, so všetkými ich súčasťami a príslušenstvom, právami 
a povinnosťami s vlastníctvom týchto akcií súvisiacimi a obdarovaný tieto akcie od darcu svďakou 
přijímá a preberá do svojho výlučného vlastníctva. 

Druh prevádzaných CP: 
Forma prevádzaných CP: 
Podoba prevádzaných CP: 
Počet zmluvou prevádzaných CP: 

/ - , $  M r  I  a — / {  i "  V \  ( J j  

/ iwit -

Ing. Ján Blkáč, PhD. 
primátor města 

Dátum podpisu uznesenia 15 05 2015 


