
lvlESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKEHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 25. júna 2015 číslo 80/2015 

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

Mestské zastupitel'stvo 

I. konštatuje, že 

a) k časti II bodu 1 až 2: 

Komisia finančná a majetkovoprávna MsZ prerokovala dňa 15.062015 návrh na predaj prebytočného 
majetku, nadobudnutie majetku, prenechanre majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami 
mesta tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváliť vrátane časti III 
a časti IV. tohto uznesenia. Mestská rada prerokovala dňa 18 06 2015 návrh na predaj prebytočného 
majetku, nadobudnutie majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami 
mesta tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváliť vrátane časti III 
a časti IV. tohto uznesenia. 
V prípade predaja ide o prebytočný majetok mesta v súlade so Zásadami hospodárenra s majetkom 
mesta liptovský Mikuláš. 

b) k časti II bodu 2 . 

- mestské zastupitel'stvo v Liptovskom MikulášI dňa 14.022013 uznesením č 12/2013 schválilo 
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnutelnostl v k.ú LIptovský MIkuláš medzI 
budúcim predávajúcim, mestom Liptovský Mikuláš, ako vlastníkom časti pozemku parc č 
KN-C 3334/2 a budúcim kupujúcim, spoločnosťou Stredoslovenská energetika - Dlstnbúcia, a s., so 
sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO. 36442151, ktorej predmetom je odpredaj časti 
pozemku parc. č. KNC 3334/2, za účelom výstavby nových trafostaníc "Kiosk č 1 EH1- O,4kV" a 
"Kiosk Č. 2 EH1- O,4kV" v rámci stavby "Liptovský Mikuláš - Hlboké - NN vzdušná a káblová siet'" 
Riadna zmluva medzI zmluvnými stranami bude uzatvorená po realizácii stavieb' "Kiosk č 1 EH1-
O,4kV" a "Kiosk č 2 EH1- 0,4kV" v rozsahu vyznačenom na poreallzačnom geometrickom pláne, a to 
najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia predmetných 



stavieb, pnčom kupujúci zaplatí predávajúcemu pn podpise riadnej zmluvy min. kúpnu cenu stanovenú 
znaleckým posudkom v čase uzatvorenia riadnej zmluvy. 

v súlade s uznesením mestského zastupltel'stva v Liptovskom Mikuláši Č 12/2013 zo <;iňa 

14022013, bola dňa 25022013 uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č 76/2013/Práv, 
medzi spoločnosťou Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a s , ako budúcim kupujúcim a mestom 
liptovský Mikuláš ako budúcim predávajúcim 

na inžinierske objekty nových trafostaníc "PS-01 Kiosk Č. 1 EH1 O,4kV" a "PS-01 Kiosk Č. 2 EH1 
O,4kV" v rámcI stavby "Liptovský Mikuláš časť mesta Hlboké inštalácia fakturačného merania mimo 
budovu" bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš právoplatné kolaudačné rozhodnutie pod č ÚR 
a SP/2013-06970/04-BR zo dňa 29.01 2014, súčasťou ktorého Je aj oprava chyby v kolaudačnom 
rozhodnutí pod č ÚR a SP/2014-01828/02-BR zo dňa 21.03.2014, ktorým bolo povolené užívanie 
trafostaníc v prospech stavebníka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a s Žilina. 

c) k časti III 

- mestské zastupltel'stvo v Liptovskom MikulášI dňa 12 12 2013 uznesením č 111/2013 schválilo pod 
bodom 4. udelenie súhlasu s prevodom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k Ú liptovský Mikuláš, 
a to stavieb. "Vrátnica" súp č 3981 postavená na pozemku parc č KN-C 1726/34 zast plochy a 
nádvoria o výmere 18 m2 a "Administratívna budova" súp č 3982, postavená na pozemku parc č 

KN-C 1726/35 za st plochy a nádvona o výmere 256 m2
, vrátane pozemkov parc č KN-C 1726/34 

zast plochy a nádvoria o výmere 18 m2 a parc Č. KN-C 1726/35 zast plochy a nádvoria o výmere 256 
m2 na tretIU osobu, zapísaných v katastri nehnutel'ností na liste vlastníctva č 6779 v prospech 
Žilinskej univerZity v Žiline, Univerzitná 8215/1,01026 Žilina, IČO. OO 397 563 

udelenie súhlasu bolo podmienené uzatvorením nepomenovanej zmluvy medzi mestom 
Liptovský Mikuláš a Žilinskou Univerzitou v Žiline, v ktorej malo byť uvedené, že Žilinská univerZita v 
ŽIlme zaplatí mestu Liptovský Mikuláš zmluvnú pokutu v sume 29 600 eur pre prípad, ak v lehote 
najneskôr do dvoch rokov od udelenia súhlasu s prevodom nehnutel'ností, stavieb súp č 3981 
Vrátnica, nachádzajúca sa na pozemku parc č KN-C 1726/34 zast plochy a nádvona o výmere 18 m2 

a sOp č 3982 Administratívna budova, nachádzajúca sa na pozemku parc Č. KN-C 1726/35 zast 
plochy a nádvona tretej osobe preukázatel'ne nevydokladuje mestu Liptovský Mikuláš, že finančné 
prostnedky získané z predaja predmetných nehnutel'ností investovala na obnovu objektov Inštitútu 
Aurela Stodolu Elektrotechnickej univerzity v Liptovskom MikuláŠI 

II. schval'uje 

1 predaj prebytočného nehnute/'ného majetku spôsobom pod/'a § 9a ods. 8 písm aj zákona č 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k O. Liptovský MIkuláš a uzatvoreme Zmluvy o prevode 
vlastníctva nebytových pnestorov v sOlade so zákonom č 182/1993 Z z o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v platnom znení, v objekte. "Zdravotné stredIsko" sOp č 1990, postavené na 
pozemku parc č KN-C 2941/41, nachádzajOce sa na Nábrež{ 4 apríla, nasledovne 

aj nebytový priestor č. 9-12, na 1. p., o celkovej výmere 32,10 m 2 v celosti, k nemu 
prislúchajúcI spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu vo vel'kostl 
3210/42930-ín a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc Č. KN-C 2941/41 zastavané plochy 
a nádvona o výmere 385 m2 vo vel'kostl 3210/42930-tín, 

bj nebytový priestor Č. 8-14 na 1. p., o celkovej výmere 23,18 m2 do spoluvlastníckeho 
podielu 1/4-ina, k nemu prislúchajúcI spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach 
domu vo vel'kostI2318/42930-ín k prevádzanému podielu 1/4-lna a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
parc Č KN-C 2941/41 zastavané plochy a nádvona o výmere 385 m2 vo vel'kostl 2318/42930-t1n 
k prevádzanému podielu 1/4-rna, 



(predmetné nehnutel'nostl sú zapísané v katastri nehnutel'ností na LV č 6275), v prospech 
spoločnosti MišA Dental Care s.r.o., so sídlom Nová 236, 032 03 liptovský Ján, IČO' 47579 901, 
za kúpnu cenu 19 050 eur, z toho nebytové priestory predstavujú cenu 17 333,63 eur - čo Je 1,5 
násobok ceny stanovenej znaleckým posudkom č 132/2015 a pozemok predstavuje sumu 1 716,22 
eur - čo je cena stanovená znaleckým posudkom Č. 132/2015 
Všeobecná hodnota predmetu prevodu podl'a znaleckého posudku č 132/2015 zo dňa 04052015 
vyhotoveného súdnym znalcom Ing Miroslavom Todákom Je stanovená na 13271,97 eur, 
zaokrúhlene 13 300 eur, pričom nebytové priestory predstavujú hodnotu 11 555,75 eur 
a spoluvlastnícke podiely na pozemku predstavujú hodnotu 1 716,22 eur, čo Je 50,50 eur/m2 Uvedený 
prevod nepodlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta, Internetovej stránke mesta a v regionálnej 
tlačI. 

2 predaj prebytočného nehnute/'ného majetku spôsobom podla § 9a ods 8 pfsm. b) zákona č 

138/1991 Zb o majetku obcí v platnom znení, v k.ú Liptovský MIkuláš - pozemkov parc Č. KN-C 
3334/82 zastavané plochy a nádvona o výmere 14 m2

, parc č KN-C 3334/83 zastavané plochy 
a nádvona o výmere 20 m2

, parc č KN-C 3334/84 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 

a parc č KN-C 3334/85 zastavané plochy a nádVOria o výmere 20 m2 /pozemky spolu o výmere 68 
m2

/, nachádzajúcich sa v osade Hlboké, v prospech spoločnosti Stredoslovenská energetika -
Distribúcia, a.s., so sídlom Pn Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina, IČO. 36442 151, za kúpnu cenu 2 
244 eur, (t J 33 eur/mz), za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zastavaných 

stavbami trafostaníc "PS 01 Kiosk Č. 1 EH1-0,4kV" a "PS-Oi Kiosk č 2 EH1-0,4kV" (bez súp čísla) vo 
vlastníctve nadobúdatel'a (LV č 6770). Všeobecná hodnota pozemkov parc č KN-C 3334/82, KN-C 
3334/83, KN-C 3334/84 a KN-C 3334/85 podl'a znaleckého posudku Č. 90/2015 zo dňa 13 04 2015 
vyhotoveného súdnym znalcom Ing Jánom Ďunšom Je stanovená na 1 419,16 eur, zaokrúhlene na 
1 420 eur, čo je 20,87 eur/mz Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného 
v účtovníctve k 31 05.2015 predstaVUje 1128,60 eur, čo je 16,597 eur/m2

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

III. mení 

uznesenie mestského zastupitel'stva Liptovský Mikuláš č. 111/2013 zo dňa 12.12.2013 v časti II. bod 

4. tak, že sa z pôvodného textu uznesenia vypúšťa text: 

"Udelenie súhlasu je podmienené uzatvorením nepomenovanej zmluvy medzi mestom Liptovský 

Mikuláš a Žilinskou univerzitou v Žíline v ktorej bude uvedené, že Žilmská univerzita v Žíline zaplatí 

mestu Liptovský Mikuláš zmluvnú pokutu v sume 29 600 eur pre prípad, ak v lehote najneskôr do 

dvoch rokov od udelenia súhlasu s prevodom nehnutelnost~ stavieb súp. č. 3981 Vrátnica, 

nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KN-C 1726/34 lOSt. plochy a nádvoria o výmere 18 m 2 a súp. Č. 

3982 Administratívna budova, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KN-C 1726/35 zast. plochy a 

nádvoria tretej osobe preukázatelne nevydokladuje mestu Liptovský Mikuláš, že finančné prostriedky 

získané z predaja predmetných nehnuteIností investovala na obnovu objektov Inštitútu Aurela Stodolu 

Elektrotechnickej univerzity v Liptovskom Mikuláši. /I 



IV. ber jen a ved o mie, ž e 

1/ na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky boli schválené 

uznesením mestského zastupiteľstva v liptovskom Mikuláši č. 36/2015 zo dňa 12.03.2015 v časti II. 

pod bodom 12., predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj nehnutel'ností v k. ú. 

liptovský Mikuláš - stavby: /I Výmenníková stanica" súp. č. 4333 postavená na pozemku parc. Č. KN-C 

2941/39 a pozemky parc. Č. KN-C 2941/39 zastavané plochy a nádvoria o výmere 327 m2 a parc. Č. 

KN-C 2941/123 zastavané plochy a nádvoria o výmere 505 m 2 za minimálnu požadovanú kúpnu cenu 

58.900,- eur, sa víťazom súťaže stala spoločnosť PARA - STEEL, s.r.o., so sídlom Družstevná 8, IČO: 

36434566, q31 01 Liptovský fi(1ikuláš s ponúknutou kúpnou cenou vo výške 58.900,- eur. V súťaži bol 

predložený jeden súťažný návrh. 

2/ na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, schválenej mestským zastupiteľstvom 

liptovský Mikuláš uznesením č. 36/2015 zo dňa 12.03.2015 v časti II. pod bodom 13., predmetom 

ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na 

predaj predmetu súťaže, a to nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Námestí mieru v liptovskom 

Mikuláši, - VEĽKÝ DOM SLUŽIEB, PARKOVISKO, TRHOVISKO (t.j. stavby: "Vel'ký dom služieb" súp. č. 

1994 postavený na pozemku parc. č. KN-C 280, verejné sociálne zariadenie (bez súp. č.) postavené na 

pozemku parc. č. KN-C 286/14, prípojky, spevnená plocha a pozemky spolu o výmere 11856 m2
) 

nachádzajúce sa vk. Ú. Liptovský Mikuláš, vedené na liste vlastníctva Č. 4401 za minimálnu 

požadovanú kúpnu cenu 1 006000 eur, sa víťazom súťaže s poradím Č. 1 stala spoločnosť Vin cen tis, 

spol. 5,.r.o., so sídlom Majoránová 64, Bratislava, IČO: 46460888, s ponukou kúpnej ceny 1 006000 

~ Komisia hodnotila urbanisticko-architektonický návrh v rámci pozemku, vymedzeného 

geometrickým plánom, ktorý je predmetom predaja a jeho nadväznosť na okolitú zástavbu 

(dopravné riešenie, urbanisticko-archltektonická vazba na okolie).......... 55% a cenu ........ 45%. 

Súťaže sa zúčastnil jeden navrhovate I'. 

Dátum podpISU uznesenia 

Ing. Ján 1háč, PhD. 
primátor mesta 

29062015 


