
tvlESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKEHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 7. júla 2015 číslo 88/2015 

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

M est S k é z a s tup ite I' s t v o 

I. konštatuje, že 

a) k časti II. bodu 1. až 6.: 

Komisia finančná a majetkovoprávna MsZ prerokovala dňa 15.06.2015 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. 

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. 

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

mesta Liptovský Mikuláš. 

b) k časti II. bodu 1. ods. 1.1: 

- ide o prevod vlastníctva nehnutel'ného majetku mesta v k. ú. Liptovská Ondrašová v zmysle § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení ako prípad hodný osobitného 

zretel'a, za účelom budúcej výstavby objektu trafostanice v rámci stavby: "Liptovský Mikuláš - Ráztoky 

- Zahustenie TS Hlinišťové - 2. etapa - Prepojenie I. č. 211 - I. č. 212", ktorú zrealizuje spoločnosť 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina. Dôvodom hodným osobitného zretel'a je, že 

pozemok, ktorý je predmetom odpredaja, bude slúžiť na výstavbu novej verejnoprospešnej stavby 

"kioskovej trafostanice", ktorá nahradI jestvujúcu stožiarovú trafostanicu, pričom bude slúžiť ako 

distribučné zariadenie širšiemu okoliu; ďalej ide o všestranný rozvoj územia a o potreby obyvatel'ov; 

uvedenou výstavbou sa zároveň skvalitní dodávka elektrickej energie v dotknutej oblasti. Na základe 

týchto skutočnosti je prevod účelný len pre konkrétneho záujemcu. 



c) k časti II. bodu 2. ods. 2.1: 

- ide o prenechanie nehnutel'ného majetku mesta do nájmu vk. Ú. Okoličné (m. č. Stošice) v zmysle 

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný 

osobitného zretel'a, za účelom vyriešenia prístupu (prechodu a prejazdu) na pozemky parc. Č. KN-C 

1132/3, 1134/5, 1134/6 pre konkrétneho žiadatel'a, ktorý na predmetných pozemkoch plánuje postaviť 

rodinný dom a zároveň vybuduje prístupovú komunikáciu v rámci tejto výstavby, ktorá bude napojená 

na existujúcu slepú komunikáciu. Dôvodom hodným osobitného zretel'a je, že žiadatel' si zabezpečí 

prístup k svojmu rodinnému domu a zároveň na vlastné náklady vybuduje komunikáciu, ktorú po 

vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia odovzdá ako stavebník do vlastníctva mesta za cenu 

1 euro, pričom komunikácia bude slúžiť pre budúci rozvoj daného územia, príp. ďalším investorom. 

d) k časti II. bodu 3.: 

- ide o zámenu nehnutel'ností vk. Ú. Demänová, za účelom nadobudnutia pozemkov parc. Č. KN-C 

262/116, 262/119, 262/121 /pozemky spolu o výmere 231 m 2
/ v prospech mesta, na ktorých je 

umiestnená a vybudovaná stavba "chodnfka" podl'a kolaudačného rozhodnutia Č. OU-LM-OCDPK-

2014/008146-004 zo dňa 13.10.2014, od spoločnosti CD - profil s.r.o., pričom dôvodom hodným 

osobitného zretel'a je, že : 

- spoločnosť na vlastné náklady vybudovala na predmetných pozemkoch chodníky, ktoré 

odovzdávajú do vlastníctva mesta za cenu 1 euro, podl'a právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia Č. OU-LM-OCDPK-2014/008146-004 zo dňa 13.10.2014, 

- spoločnosť zriadi časovo neobmedzené a bezodplatné vecné bremeno spočívajúce v práve 

uloženia podzemného kábla a stfpov verejného osvetlenia cez pozemky parc. Č. KN-C 

262/110, 262/111, 262/118, 262/120 vo vlastn íctve spoločnosti CD - profil s.r.o. v celom ich 

rozsahu, v prospech mesta Liptovský Mikuláš, ako vlastníka kábla verejného osvetlenia 

a stfpov verejného osvetlenia, 

- vybudované chodníky vrátane pozemkov budú využívané obyvatel'mi mesta, pričom ide 

o užívanie tejto plochy vo verejnom záujme v súlade s platným územným plánom mesta. 

e) k časti II. bodu 4.: 

- ide o prevod vlastníctva nehnutel'ného majetku mesta v k. Ú. Demänová v zmysle § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretel'a, 

pričom dôvodom hodným osobitného zretel'a je majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. Č. 

KN-C 2/58, ktorý svojím oplotením tvorí kompletný celok s pozemkami parc. Č. KN-C 2/15, KN-C 2/35 

a KN-C 2/43 a stavbou rodinného domu súp. č. 13 stojaceho na pozemku parc. Č. KN-C 2/15 vo 

vlastníctve žiadatel'a. Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu. Ide 

teda o prevod vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu, nakol'ko pozemok je t. Č. 

oplotený k rodinnému domu. 

f) k časti II. bodu 5.: 

- ide o zámenu nehnutel'ností v k. Ú. Okoličné, na základe ktorej mesto nadobudne do majetku 

pozemky parc. Č. KN-C 8/19, 8/83, 8/92, 8/93, 8/95 /pozemky spolu o výmere 627 m2
/ pod 



vybudovanou stavbou: "komunikácie (spevnené plochy)" podl'a kolaudačného rozhodnutia Č. ÚRaSP 

2011/04799-03/Zt zo dňa 22.9.2011, od manželov Glutovcov (časť pozemkov pod vybudovanou 

komunikáciou je vo vlastníctve mesta), pričom dôvodom hodným osobitného zrete/'a je, že : 

- manželia Glutovci na vlastné náklady vybudovali na predmetných pozemkoch komunikácie 

a na pozemkoch (parc. Č. KN-C 8/2, 734/4, 734/8) vo vlastníctve fyzickej osoby (LV č. 1641) 

verejné osvetlenie, a tieto stavby odovzdávajú do vlastníctva mesta za cenu 1 euro, podl'a 

právoplatných kolaudačných rozhodnutí Č. ÚRaSP 2011/04799-03/Zt zo dňa 22.9.2011 a Č. 

ÚRaSP 2012/03452-03/Zt zo dňa 16.10.2012 v súlade s opravou tohto rozhodnutia pod Č. 

ÚRaSP 2012/03452-04/Zt zo dňa 1.4.2014, 

- vybudované komunikácie vrátane pozemkov a verejné osvetlenie budú využívať občania 

mesta, čo je verejným záujmom, 

- sa vyrieši dopravná situácia na ulici Gazdovskej s otáčaním technickej obsluhy na tejto ulici, 

nakol'ko v súčasnosti sa motorové vozidlá otáčajú na súkromných pozemkoch vo vlastníctve 

manželov Glutovcov (LV Č. 1663), 

- mesto nadobudne do svojho majetku pozemky vyššej hodnoty ako zamieňa a nemusí 

doplatiť manželom Glutovcom rozdiel zmieňaných nehnutel'ností podl'a vyhotoveného 

znaleckého posudku, čo by predstavovalo sumu 4 101,24 eur, 

- mesto zároveň nadobudne pozemky v k. Ú. Liptovský Mikuláš v lokalite Kamenné pole, a to 

parc. Č. KN-C 7324/25, 7324/28, 7387/6, 7326/53, 7383/6, 7326/52 o celkovej výmere 5 379 

m2
, za kúpnu cenu 1 euro, na ktorých je umiestnená a vybudovaná stavba miestnych 

komunikácií vo vlastníctve mesta, čím dôjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu 

usporiadaniu vlastníckych vzťahov k predmetným pozemkom. 

g) k časti II. bodu 6.: 

g1) - ide o prenechanie nehnutel'ného 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 zretel'a, za 

účelom vybudovania ,,6 parkovacích státí" a "chodníka" na ul. Štúrovej, východná strana budovy 

Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši (pred vstupom do mestskej polície) pre spoločnosť MASTO 

REAL, s. r.o., so sídlom: Jána BoUu 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46660402, ktoré budú 

vybudované na časti pozemku parc. Č. KN-C 568/1 vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš vk. Ú. 

Liptovský Mikuláš, pričom dôvodom hodným osobitného zrete/'a je, že spoločnosť vybuduje na 

vlastné náklady 6 parkovacích statí z dôvodu nedostatku parkovacích miest a chodník k mestskej 

polícii, ktoré po vybudovaní prevedie do vlastníctva mesta. 

g2) - ide o zámenu nehnutel'ností, na základe ktorej mesto nadobudne do svojho výlučného 

vlastníctva stavby: ,,6 parkovacích státí" a "chodník" (bez pozemku) na ul. Štúrovej, pred budovou 

mestskej polície, od spoločnosti MASTO REAL, s. r.o., so sídlom: Jána BoUu 3, 974 01 Banská 

Bystrica, IČO: 46 660 402, ktoré budú vybudované na časti pozemku parc. Č. KN-C 568/1 vo 

vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš vk. Ú. Liptovský Mikuláš, pričom dôvodom hodným 

osobitného zrete/'a je, že mesto Liptovský Mikuláš nadobudne do svojho majetku stavby: ,,6 

parkovacích statí" a "chodník", ktoré budú verejne prístupné a budú využívané ako plocha vo 

verejnom záujme v súlade s platným územným plánom mesta. 



II. sch val' uj e 

1. uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnutel'ného majetku spôsobom podl'a § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obc! v platnom znení ako prípad hodný osobitného 

zretel'a a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia 

inžinierskych siet! (podzemné VN vedenie), vk. (J. Liptovská Ondrašová, nasledovne: 

1.1 uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnute/'ného majetku spôsobom pod/'a § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného 

zretel'a, vk. ú. Liptovská Ondrašová - časť pozemku parc. č. KN-C 360/1 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere cca 20 m2 spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri 

Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442 151 (ul. Požiarnická), za účelom výstavby novej 

kioskovej trafostanice, ktorá nahradí jestvujúcu stožiarovú trafostanicu v rámci stavby: "Liptovský 

Mikuláš - Ráztoky - Zahustenie TS Hlinišťové - 2. etapa - Prepojenie I. č. 211 - I. č. 212". Riadna 

zmluva medzi zmluvnými stranami sa uzatvorí po realizácii novej trafostanice v rozsahu vyznačenom 

na porealizačnom geometrickom pláne, a to najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby apo schválení mestským zastupitel'stvom v Liptovskom 

Mikuláši. Kupujúci zaplatí predávajúcemu pri podpise riadnej kúpnej zmluvy min. kúpnu cenu 

stanovenú znaleckým posudkom v čase uzatvorenia riadnej zmluvy, pričom kúpna cena podlieha 

schváleniu mestským zastupitel'stvom v Liptovskom Mikuláši. Skutočnosti uvedené v časti I. pod 

bodom b) sú prípadom 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. 

1.2 uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia 

inžinierskych siet! (podzemné VN vedenie), vk. ú. Liptovská Ondrašová - medzi budúcim povinným z 

vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 687/1 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 804 m2
, parc. č. KN-C 687/2 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 396 m2
, parc. č. KN-C 360/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 133 m2 (LV č. 4401) 

a pozemkov parc. č. KN-E 1604/101 zastavané plochy a nádvoria o výmere 892 m2
, parc. č. KN-E 

10273/403 orná pôda o výmere 116 m2 (LV č. 5240) a budúcim oprávneným z vecného bremena, 

spoločnosťou Stredoslovenská energetika - Distribúciou, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 

47 Žilina, IČO: 36442 151, ako vlastníkom podzemného VN vedenia; ktorej predmetom bude 

zriadenie vecného bremena práva uloženia tejto siete cez pozemky parc. č. KN-C 687/1, 687/2, 360/1 

a parc. č. KN-E 1604/101, 10273/403 a práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete v prospech 

vlastníka stavby, a to novej kioskovej trafostanice postavenej na časti pozemku parc. č. KN-C 360/1 

podl'a predchádzajúceho bodu 3.1, ako budúceho oprávneného z vecného bremena. 



V zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude uvedené, že budúci povinný z vecnéllo 

bremena ako budúci vlastník nehnutel'nosti, a to pozemku parc. Č. KN-E 233/1 trvalé trávne porasty 

o výmere 415 m2 nachádzajúceho sa pod miestnou komunikáciou na ul. Požiarníckej, nemá námietky 

voči realizácii podzemného vedenia VN kábla cez tento pozemok (pozemok parc. Č. KN-E 233/1 je 

v súčasnosti zapísaný v katastri nehnutel'ností LV č 5249 v prospech SR, v správe Ministerstva 

hospodárstva, v podiele 1/1; mesto Liptovský Mikuláš nadobudne predmetný pozemok delimitáciou 

v súlade s § 2d zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení od Ministerstva hospodárstva 

SR ako správcu majetku štátu podl'a § 47c zákona Č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku 

štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov). 

Riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii podzemného VN vedenia 

vybudovaného v rámci stavby: "Liptovský Mikuláš - Ráztoky - Zahustenie TS Hlinišťové - 2. etapa -

Prepojenie I. Č. 211 -I. Č. 212" 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 

podzemného VN vedenia cez pozemky vo vlastníctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú 

znaleckým posudkom v čase uzatvorenia riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. V zmluve 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena sa budúci oprávnený z vecného bremena zaviaže 

vykonať úpravu podkladnej a krytovej vrstvy vozovky podl'a podmienok vydaného rozhodnutia na 

zvláštne užívanie miestnej komunikácie, ktoré vydá cestný správny orgán mesto Liptovský Mikuláš. 

Ide o uzatvorenie zmluvy podl'a § 9 ods. 2 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení. 

Dátum podpisu uznesenia: 

Ing. Ján ~ cháč, PhD. prL~or mesta 

09.07.2015 


