
MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 

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

Městské  zas tup i tePs tvo  

I .  konš ta tu je ,  že  

uznesením č 88/2015 zo dňa 07 07 2015 městské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši schválilo 
v časti I. pod písm a) - g) konštatačnú časť k časti II bodu 1 až 5 tohto uznesenia. 

I I .  schvaPu je  

1. uzatvoreme Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteíného majetku města do nájmu a Zmluvy 
obudúcej zmiuve o znadení věcného břemena práva spočívajúceho v právě uložema 
inžinierskych sietí v k ú. Okoličné (m č Stošice), následovně. 

1 1 uzatvoreme Nájomnej zmluvy na nehnuteínosti spósobom podlá § 9a ods. 9 písm c) zákona č 
138/1991 Zb o majetku obcí v platnom znění ako případ hodný osobitného zreteía, v k ú Okoličné 
(m č. Stošice) - časť pozemkov pare. č. KN-C 1087/3 (KN-E 2782/502, LV č 2041), pare č KN-C 
1250 (KN-E 2782/502, LV č. 2041) zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 207 m2 a časť 
pozemku pare č KN-C 1251 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 59 m2 (LV č. 631) 
/pozemky spolu o výmere cca 266 /r?7 v prospěch nájomcu Branislava Drengubiaka, trvale bytom 
Rázusova 1821/13, Liptovský Mikuláš, za účelom vyriešenia přístupu (přechodu a prejazdu) na 
pozemky pare č. KN-C 1132/3, KN-C 1134/5 a KN-C 1134/6 vo vlastníctve nájomcu (LV č 2367), 
v rámci výstavby rodinného domu na předmětných pozemkoch a zároveň vybudovania pristupovej 
komunikácie realizovanej v rámci tejto výstavby, ktorá bude napojená na existujúcu slepú 
komunikáciu, na dobu neurčité, za nájomné vo výške 79,80 eur/ročne (t j 0,30 eur/m2/rok) 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že nájomca ako investor stavby vybuduje na predmete nájmu 
na vlastné náklady prístupovú komunikáciu podia spracovanej projektovej dokumentácie a túto po 
vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia prevedie do vlastníctva města za cenu 1 euro 
Skutočnosti uvedené v časti ). pod bodom c) uznesenia městského zastupitelstva v Liptovskom 
Mikuláši č 88/2015 zo dňa 07 07 2015 sú dóvodom hodným osobitného zreteía, na schválenie 

MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA 
zo dňa 14. augusta 2015 číslo 97/2015 



ktorého je potřebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prenájom podlieha 
zverejneniu na úradnej tabuli města a internetovej stránke města 

1 . 2  u z a t v o r e n i e  Z m l u v y  o  b u d ú c e j  z m l u v e  o  z n a č e n í  v ě c n é h o  b ř e m e n a  s p o č í v a j ú c e h o  v  p r á v ě  u l o ž e n i a  
inžinierskych sietí (elektrická a kanalizačná přípojka) a umiestneme elektroměrového rozvádzača 
s domovou skriňou v k. ú Okoličné (m 6 Stošice) - medzi budúcím povinným z věcného 
břemena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastnlkom pozemkov pare č KN-C 1087/3 (KN-E 
2782/502, LV č 2041), pare č. KN-C 1250 (KN-E 2782/502, LV č. 2041), pare č KN-C 1251 (LV 
č 631) a pare č KN-C 1246/1 (KN-E 2784/501, LV č 2041) a budúcím oprávněným z věcného 
břemena Branislavom Drengubiakom, trvale bytom Rázusova 1821/13, Liptovský Mikuláš ako 
vlastnlkom elektrickej a kanalizačnej přípojky a elektroměrového rozvádzača s domovou skriňou, 
ktorej predmetom bude zriadenie věcného břemena práva uloženia týchto sietl a rozvádzača cez 
pozemky pare č KN-C 1087/3 (KN-E 2782/502) , pare č. KN-C 1250 (KN-E 2782/502), pare. č 
KN-C 1251 a pare č KN-C 1246/1 (KN-E 2784/501) a práva vstupu za účelom prevádzkovania 
týchto sietí a rozvádzača v prospěch vlastníka nehnuteíností zapísaných na LV č 2367 (pozemkov 
pare. č KN-C 1132/3, 1134/5, 1134/6) ako oprávněného z věcného břemena. Riadna zmluva 
o zriadení věcného břemena sa uzatvorí po realizácii elektrickej a kanalizačnej přípojky a 
elektroměrového rozvádzača vybudovaných v rámci stavby „Rodinný dom" na pozemkoch pare č 
KN-C 1132/3, 1134/5, 1134/6 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 využíváme práva 
uloženia elektrickej a kanalizačnej přípojky a umiestnenie elektroměrového rozvádzača cez 
pozemky vo vlastníctve města jednorázová odplatu stanovená 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 trasovanie elektrickej přípojky bude vedené tesne popři severnej hranici pozemku pare 
č. KN-C 1250 (KN-E 2782/502), resp. popři západnej hranici pozemku pare č KN-C 1251 tak, aby 
nebola uložená pod telesom budúcej asfaltovej komumkácie (v súlade s čestným zákonom) a 
dimenzovanie všetkých inžímerskych síetí bude zohfadňovať budúci rozvoj územia a umožní 
napojenie na inžinierske siete případným ďalším stavebníkom V zmluve o budúcej zmluve 
o zriadení věcného břemena bude ďalej uvedené, že k povoleniu stavby je budúci oprávněný 
z věcného břemena povinný dokladovat' hydrogeologický prieskum daného územia. Ide o 
uzatvorenie zmluvy podia § 9 ods. 2 písm e) zák č. 138/1991 Zb o majetku obcí v platnom znění 

2 záměnu nehnuteíností spósobom podia § 9a ods. 8 písm. e) zákona 6 138/1991 Zb o majetku obcí 
v platnom znění ako případ hodný osobitného zreteía, zriadenie věcného břemena spočívajúceho 
v právě uloženia podzemného kábla a stípov veřejného osvetlema v prospěch města 
a nadobudnutie nehnuteíností (stavieb) do majetku města, vk ú Demanová, následovně. 

2 1 záměnu nehnuteíností spósobom podia § 9a ods 8 písm e) zákona č 138/1991 Zb o majetku 
obcí v platnom znění ako případ hodný osobitného zreteía, vk ú. Demanová, a to. pozemok pare 
č KN-C 357/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 301 m2, zapísaného v katastri nehnuteíností 
na LV č. 355 vo vlastníctve města Liptovský Mikuláš, nachádzajúci sa na ulici Armádna, zameniť 
za pozemky pare. č. KN-C 262/116 zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2, pare. č KN-C 
262/119 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2, pare č. KN-C 262/121 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 105 m2 zapísané v katastri nehnuteíností na LV č 846 Ipozemky spolu 
o výmere 231 m2l vo vlastníctve spoločnosti CD - profil s.r.o., so sídlom 1 mája 2070, 031 01 
Liptovský Mikuláš, IČO 31 615 830, nachádzajúce sa na ulici Demanovská cesta. 

Uvedenou záměnou město nadobudne pozemky pare č KN-C 262/116, 262/119, 262/121, na 
ktorých je umiestnená a vybudovaná stavba „chodníka" vo vlastníctve spoločnosti CD - profil s r.o , 



čo je v súlade s vydaným právoplatným kolaudačným rozhodnutím č QU-LM-QCDPK-
2014/008146-004 20 dňa 13 10 2014, pričom ide o využíváme tejto plochy vo verejnom záujme 
v súlade splatným územným plánom města. Spoločnosť CD - profil s.ro získá uvedenou 
záměnou pozemok pare č KN-C 357/4 za účelom vybudovania prístupovej komumkácie v rámci 
stavby „IBV Demánová Nižné pole", čo je v súlade s právoplatným územným rozhodnutím č 
ÚRaSP 2012/00331-006-Le zo dňa 04.06 2012, v súlade s rozhodnutím o jeho predlžení č ÚRaSP 
2014/04498-003-Le zo dňa 14 08 2014 a za účelom scelenia s pozemkami pare č KN-C 356/5 
a 356/7 vo vlastníctve spoločnosti (LV č 846) 

Súčasťou zámennej zmluvy bude aj zriademe časovo neobmedzeného a bezodplatného věcného 
břemena práva uložema podzemného kábla a stípov veřejného osvetlema cez pozemky pare č 
KN-C 262/110, 262/111, 262/118, 262/120 vo vlastníctve spoločnosti CD - profil s ro v celom ich 
rozsahu a práva vstupu za účelom prevádzkovania tohto kábla a stípov veřejného osvetlema, 
v prospěch vlastníka kábla veřejného osvetlenia a stípov veřejného osvetlema, t j města Liptovský 
Mikuláš 

Všeobecná hodnota nehnuteiností vo vlastníctve města Liptovský Mikuláš, a to pozemku pare č 
KN-C 357/4 podia znaleckého posudku č 089/2015 zo dňa 11.05 2015 vyhotoveného súdnym 
znalcom Ing Jozefom Pavlíkom je stanovená na 5 342,75 eur, zaokrúhlene 5 300 eur, čo je 17,75 
eur/m2. Všeobecná hodnota nehnuteíností vo vlastníctve spoločnosti CD - profil s r o, a to 
pozemkov pare č KN-C 262/116, 262/119, 262/121 podia znaleckého posudku č 088/2015 zo 
dňa 11 05 2015 vyhotoveného súdnym znalcom Ing Jozefom Pavlíkom je stanovená na 4 100,25 
eur, zaokrúhlene 4 100 eur, čo le 17.75 eur/m2 Nakoíko všeobecná hodnota vzájomne 
zamieňaných nehnuteiností podia znaleckých posudkov me je rovnaká, zmluvné strany sa pri 
podpise zmluvy dohodnú, že spoločnosť CD - profil s.r o doplatí městu Liptovský Mikuláš rozdiel 
podia vyhotovených znaleckých posudkov, čo představuje sumu 1 200 eur Cena zamieňaných 
nehnuteiností na základe dohody zmluvných stráň je cena určená znaleckými posudkami. 
Zostatková hodnota prevádzaného majetku města vedeného v účtovníctve k 31 05.2015 
představuje 22,58 eur, čo je 0,075 eur/m2 Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom d) uznesema 
městského zastupiteistva v Liptovskom Mikuláši č 88/2015 zo dňa 07 07 2015 sú dóvodom 
hodným osobitného zreteia, na schválenie ktorého je potřebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, 
pričom uvedený převod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli města a internetovej stránke města 

2 2 nadobudnutie vybudovaných nehnuteíností do majetku města, v k ú Demanová, a to 
• stavieb. „chodníky", postavené na pozemkoch pare č KN-C 262/116, 262/119, 262/121 

a 869/1, na ktoré bolo vydané Okresným úradom Liptovský Mikuláš, odborom cestnej dopravy 
a pozemných komumkácií právoplatného kolaudačné rozhodnutie č. OU-LM-OCDPK-
2014/008146-004 zo dňa 13 10 2014 vrátane příslušenstva (čestné zábradlie), pre stavebníka 
CD - profil s r o Liptovský Mikuláš, 

za kúpnu cenu 1 euro, od spoločnosti CD - profil s.r.o., so sídlom 1 mája 2070, 031 01 
Liptovský Mikuláš, IČO' 31 615 830 

3. predaj přebytečného nehnuteíného majetku spósobom podia § 9a ods. 8 písm e) zákona 6 
138/1991 Zb o majetku obcí vplatnom znění ako případ hodný osobitného zreteia, v k.ú 
Demanová - pozemku pare č KN-C 2/58 zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2 podia 
geometrického plánu č 44523106-10/2015, nachádzajúceho sa na ul Dlhá, Jozefovi Turzovi, 
trvale bytom Horná 462/1, 013 13 Rajecké Teplice, za kúpnu cenu 2 211 eur (t j. 33 eur/ m2) 
Qčelom převodu je majetkovoprávne usporiadanie pozemku pare č. KN-C 2/58, ktorý svojím 
oplotením tvoří kompletný celok s pozemkami pare č. KN-C 2/15, KN-C 2/35, KN-C 2/43 a stavbou 
rodinného domu súp č 13 stojaceho na pozemku pare č KN-C 2/15 vo vlastníctve nadobúdateia 
(LV č 89) Všeobecná hodnota pozemku pare č. KN-C 2/58 podia znaleckého posudku č 



098/2015 zo dňa 22.05 2015 vyhotoveného súdnym znalcom Ing Jozefom Pavlíkom je stanovená 
na 1 855,23, zaokrúhlene na 1 860 eur, čo je 27,69 eur/ m2 Zostatková hodnota prevádzaného 
majetku města vedeného v účtovníctve k 31. 05. 2015 představuje sumu 667,19 eur, čo je 9,958 
eur/ m2 Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom e) uznesenia městského zastupiteístva 
v Liptovskom Mikuláši č 88/2015 zo dňa 07 07 2015 sú dóvodom hodným osobitného zretel'a, na 
schválenie ktorého je potřebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený převod podlieha 
zverejneniu na úradnej tabuli města a internetovej stránke města 

4 záměnu nehnuteínostf spósobom podia § 9a ods 8 písm e) zákona 6 138/1991 Zb o majetku obcí 
v platnom znění ako případ hodný osobitného zretefa a nadobudnutie nehnuteíností (pozemkov a 
stavieb) do majetku města, v k ú. Okoličné a v k ú Liptovský Mikuláš, následovně 

4 1 záměnu nehnuteíností spósobom podia § 9a ods 8 písm, e) zákona č 138/1991 Zb o majetku obcí 
v platnom znění ako případ hodný osobitného zreteía, vk ú Okoličné - pozemkov pare č KN-C 
8/11 zastavané plochy a nádvoria ovýmere 425 m2, pare č KN-C 8/25 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 15 m2, pare č. KN-C 8/102 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, pare 
č KN-C 8/103 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 zapísaných v katastri nehnutefností 
na LV č 631 a pozemku pare č KN-C 8/111 zastavané plochy a nádvoria ovýmere 6 m2 podfa 
geometrického plánu č 44026595-35/2014 /pozemky spolu o výmere 471 m2l vo vlastníctve města 
Liptovský Mikuláš, nachádzajúce sa na uliciach Gazdovská a Kláštorná, za pozemky pare č KN-
C 8/19 zastavané plochy a nádvoria ovýmere 212 m2, pare č KN-C 8/83 zastavané plochy 
a nádvoria ovýmere 70 m2, pare. č KN-C 8/92 zastavané plochy a nádvoria ovýmere 169 m2 

zapísané v katastri nehnuteíností na LV č 1663 a pozemky pare č KN-C 8/93 zastavané plochy 
a nádvoria ovýmere 137 m2 a pare č KN-C 8/95 zastavané plochy a nádvoria ovýmere 39 m2 

podfa geometrického plánu č. 44026595-35/2014 /pozemky spolu ovýmere 627 m2l vo 
vlastníctve Mariana Gluta a manželky Ivany Glutovei. obaja trvale bytom V Luhoch 659/10A, 
031 01 Liptovský Mikuláš - Palúdzka, nachádzajúce sa na uliciach Gazdovská a Kláštorná 

Uvedenou záměnou město nadobudne pozemky pare č. KN-C 8/19, 8/83, 8/92, 8/93, 8/95 pod 
vybudovanou stavbou, „komunikácie (spevnené plochy)", čo je vsúlade s vydaným právoplatným 
kolaudačným rozhodnutím č ÚRaSP 2011/04799-03/Zt zo dňa 22 9 2011 (časť pozemkov pod 
vybudovanou komunikáciou je vo vlastníctve města) Manželia Glutovei získajú uvedenou 
záměnou pozemky pare č. KN-C 8/11, 8/25, 8/102, 8/103, 8/111, ktoré sú podfa platného 
územného plánu města stavebnými pozemkami urbanistického bloku „obytné územie s převahou 
rodinných domov" 

Vzámennej zmluve bude ďalej uvedené, že město si je vědomé, že cez pozemky, ktoré 
nadobudne na základe zámennej zmluvy sú trasované inžinierske siete veřejného vodovodu, 
kanalizácie a plynu 

Záměnná zmluva bude uzatvorená až po nadobudnutl právoplatnosti rozhodnutia Okresného 
úřadu Liptovský Mikuláš, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastnického práva k pozemkom 
pare. č KN-C 7324/25, 7324/28, 7387/6, 7326/53, 7383/6, 7326/52 vkú Liptovský Mikuláš, 
v prospěch Mariana Gluta a o povolení vkladu práva zodpovedajúce zriadeným věcným 
bremenám spočívajúcich v právě zriadenia a uloženia reklamných zariadení a v právě vstupu, 
přechodu chodcov a vjazdu a prejazdu osobnými, nákladnými a inými motorovými a nemotorovými 
vozidlami po predmete převodu (súvisí s bodom 4 3) 

Všeobecná hodnota nehnutefností vo vlastníctve města Liptovský Mikuláš, a to pozemkov pare č 
KN-C 8/11, 8/25, 8/102, 8/103, 8/111 podfa znaleckého posudku č. 89/2015 zo dňa 25 03 2015 
vyhotoveného súdnym znalcom Ing Miroslavom Todákom je stanovená na 12 382,59 eur, čo je 
26,29 eur/m2. Všeobecná hodnota nehnutefností vo vlastníctve Mariana Gluta s manželkou, a to 
pozemkov pare č KN-C 8/19, 8/83, 8/92, 8/93, 8/95 podfa znaleckého posudku č 89/2015 zo dňa 
25.03.2015 vyhotoveného súdnym znalcom Ing Miroslavom Todákom je stanovená na 16 483,83 



eur, čo je 26,29 eur/m2 Nakol'ko všeobecná hodnota vzájomne zamieňaných nehnutefností pod fa 
znaleckého posudku nie je rovnaká, zmluvné strany sa pri podpise zmluvy dohodná, že si nebudú 
voči sebe uplatňovat' žiadne finančně nároky a nebudú si navzájom nič dlžní Cena zamieňaných 
nehnutefností na základe dohody zmluvných stráň je cena určená znaleckým posudkom 
Zostatková hodnota prevádzaného majetku města vedeného v účtovníctve k 31 05 201$ 
představuje 5 472 eur, čo je 11,618 eur/m2 Skutočnosti uvedené v časti I pod bodom g) 
uznesenia městského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši č 88/2015 zo dňa 07 07 2015 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 2 nadobudnutie vybudovaných nehnutefností do majetku města v k ú Okoličné, a to 
• stavby, „komunikácie (spevnené plochy)", postavené na pozemkoch pare č. KN-C 8/86, 8/83, 

8/87, 8/19, 8/92, 8/91, 8/89, 8/95, 8/84, 8/90, 8/93 podfa právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia č ÚRaSP 2011/04799-03Zt zo dňa 22 09 2011 

• stavby, „veřejné osvetlenie" (bez pozemkov), postavené na pozemkoch pare č KN-C 8/2, 
734/4 a 734/8 podfa právoplatného kolaudačného rozhodnutia 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 
01 04 2014, 

za kúpriu cenu 1 euro, od Mariana Gluta a manželky Ivany Glutovej, obaja trvale bytom 
V Luhoch 659/10A, 031 01 Liptovský Mikuláš - Palúdzka 

Všeobecná hodnota prevádzaných stavieb vo vlastníctve Mariana Gluta s manželkou podfa 
znaleckého posudku č. 89/2015 zo dňa 25 03 2015 vyhotoveného súdnym znalcom Ing 
Miroslavom Todákom je stanovená na 10 838,87 eur, pričom hodnota veřejného osvetlenia 
představuje sumu 1 540,76 eur a hodnota prístupovej komunikácie představuje sumu 9 298,11 eur 

V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vědomý, že realizáciou stavby „komunikácie 
(spevnené plochy)", bol dotknutý aj pozemok pare. č KN-C 8/87, ktorý nie je vo vlastníctve 
predávajúceho (na parcelu č. KN-C 8/87 je v katastri nehnutefností založený LV č 1641, 
v prospěch Ivety Černochovej, v podiele 1/1) Na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
věcného břemena zo dňa 26 03 2015 uzatvorenej medzi Marianom Glutom s manželkou ako 
budúcimi oprávněnými z věcného břemena a Ivetou Černochovou ako vlastníkom pozemku pare 
č KN-C 8/87 a zároveň ako budúcim povinným z věcného břemena sa zmluvné strany dohodli na 
zriadení věcného břemena spočívajúce v právě přechodu a prejazdu cez pozemok pare č, KN-C 
8/87 vcelom rozsahu v prospěch každodobého vlastníka pozemkov pare č. KN-C 8/19 a 8/83 
Riadna Zmluva o zriadení věcného břemena sa zriadi v lehote do 31 12 2015, pričom pojde 
o zriadenie časovo neobmedzeného a bezodplatného věcného břemena, ktoré pósobí in rem 

V kúpnej zmluve bude ďalej uvedené, že kupujúci si je vědomý, že veřejné osvetlenie je 
vybudované na pozemkoch pare. č KN-C 8/2, 734/4, 734/8, ktoré nie sú vo vlastníctve 
predávajúceho (na parcely č KN-C 8/2, 734/4, 734/8 je v katastri nehnutefností založený LV č 
1641, v prospěch Ivety Černochovej, v podiele 1/1) Na základe Zmluvy o budúcej zmluve o 
zriadení věcného břemena zo dňa 26.03 2015 uzatvorenej medzi Marianom Glutom s manželkou 
ako budúcimi oprávněnými z věcného břemena a Ivetou Černochovou ako vlastníkom pozemkov 
pare. č KN-C 8/2, 734/4, 734/8 a zároveň ako povinným z věcného břemena sa zmluvné strany 
dohodli na zriadení věcného břemena spočívajúce v právě uloženia podzemného kábla a stípov 
veřejného osvetlenia na pozemkoch pare. č KN-C 8/2, 734/4, 734/8 vrátane trpenia 
opravárenských a údržbářských prác na zriadenej sieti v rozsahu vyznačenom geometrickým 
plánom č 44026595-36/2014 v prospěch každodobého vlastníka pozemkov pare č KN-C 8/19 
a 8/83 Riadna Zmluva o zriadení věcného břemena sa znadi v lehote do 31 12 2015, pričom pojde 
o zriadenie časovo neobmedzeného a bezodplatného věcného břemena, ktoré posobí in rem 



V kúpnej zmluve sa predávajúci zaviažu, že v případe ak do 5 rokov odo dňa nadobudnutia stavieb 
do vlastníctva města požiadajú vlastníci nehnuteíností susediacich s komunikáciami 
nachádzajúcich sa na pozemkoch pare. č KN-C 8/89, 8/91, 8/92, 8/93, 8/95, 8/86, 8/83, 8/19, 8/87 
o opravu týchto komunikácií alebo o vybudovanie veřejného osvetlenia na ul Gazdovskej, 
vykonajú sa tieto ich požiadavky na náklady predávajúcich 

Kúpna zmluva bude uzatvorená až po nádobudnutí právoplatnosti rozhodnut/a Okresného úřadu 
Liptovský Mikuláš, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastnického práva k pozemkom pare 
Č. KN-C 7324/25, 7324/28, 7387/6, 7326/53, 7383/6, 7326/52 v k ú Liptovský Mikuláš, v prospěch 
Mariana Gluta a o povolení vkladu práva zodpovedajúce zriadeným věcným bremenám 
spočívajúcich v právě zriadenia a uloženia reklamných zariadení a v právě vstupu, přechodu 
chodcov a vjazdu a prejazdu osobnými, nákladnými a mými motorovými a nemotorovými vozidlami 
po predmete převodu (súvisí s bodom 4,3) 

4.3 nadobudnutie nehnuteíností do majetku města v k ú Liptovský Mikuláš, a to pozemkov 
pare č KN-C 7324/25 ostatné plochy o výměre 1094 m2, pare č KN-C 7324/28 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 85 m2, pare č. KN-C 7326/52 zastavané plochy a nádvoria o výmere 709 m2, 
pare č. KN-C 7326/53 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3383 m2, pare č KN-C 7383/6 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2, pare. č KN-C 7387/6 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 55 m2 zapísané v katastri nehnuteíností na LV č. 1663 /pozemky spolu o výmere 5 379 
m2l, nachádzajúcich sa v lokalitě Kamenné pole, za kúpnu cenu 1 euro, od Mariana Gluta, trvale 
bytom V Luhoch 659/10A, 031 01 Liptovský Mikuláš - Palúdzka 
Nadobudnutím předmětných pozemkov dojde zo strany města k majetkovoprávnemu usporiadamu 
vlastnických vzťahov k pozemkom, na ktorých je umiestnená a vybudovaná stavba miestnych 
komunikácií vo vlastníctve města 

Všeobecná hodnota nehnuteíností, a to pozemkov pare. č KN-C 7324/25, 7324/28, 7387/6, 
7326/53, 7383/6, 7326/52 podia znaleckého posudku 6. 184/2015 zo dňa 11.06 2015 
vyhotoveného súdnym znalcom Ing Miroslavom Todákom je stanovená na 104 406.39 eur, čo je 
19,41 eur/m2 

Kúpna zmluva bude uzatvorená až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Okrasného úřadu 
Liptovský Mikuláš, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastnického práva k pozemkom pare 
č KN-C 7324/25, 7324/28, 7387/6, 7326/53, 7383/6, 7326/52 v prospěch Mariana Gluta 
a o povolení vkladu práva zodpovedajúce zriadeným věcným bremenám spočívajúcich v právě 
zriadenia a uloženia reklamných zariadení a v právě vstupu, přechodu chodcov a vjazdu 
a prejazdu osobnými, nákladnými a inými motorovými a nemotorovými vozidlami po predmete 
převodu 

5 uzatvorerue nájomnej zmluvy na nehnuteínosť spósobom podlá § 9a ods 9 pfsm c) zákona č 
138/1991 Zb o majetku obcí v platnom znění ako případ hodný osobitného zreteía a uzatvorenie 
zmluvy o budúcej zámene nehnuteíností spósobom podia § 9a ods 8 pfsm. e) zákona č 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znění ako případ hodný osobitného zreteía, v k ů. Liptovský Mikuláš, 
následovně• 

5.1 uzatvorenie Nájomnej zmluvy na nehnuteínosť spósobom podia § 9a ods 9 písm c) zákona 6 
1 3 8 / 1 9 9 1  Z b  o  m a j e t k u  o b c í  v  p l a t n o m  z n ě n í  a k o  p ř í p a d  h o d n ý  o s o b i t n é h o  z r e t e í a ,  v k .  ú  
Liptovský Mikuláš - a to časť pozemku pare č. KN-C 568/1 o výmere cca 111 m2 v prospěch 
spoločnosti MASTO REAL, s. r. o., so sídlom Jána Bottu 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO 
46 660 402, za účelom vybudovania 6 parkovacích státí a chodníka k mestskej policii, na dobu 
neurčitú, za nájomné vo výške 33,30 eur/ročne (t j, 0,30 eur/m2/rok) V nájomnej zmluve bude 
uvedené, že spoločnosť MASTO REAL, s r o., ako investor stavby vybuduje na predmete nájmu 
na vlastné náklady 6 parkovacích statí a chodník, podia projektovej dokumentácie a tieto po vydaní 



právoplatného kolaudačného rozhodnutia prevedie do vlastníctva města na základe zámennej 
zmluvy (bod 5.2) Ide o nájom pozemku podlá § 9a pds 9 písm. c) zákona č 138/1991 Zb 
o majetku obcí vplatnom znenl pričom skutočnosti uvedené v časti I pod bodom g1) pznesema 
městského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši č 88/2015 zo dňa 07 07 2015 sú prípadom 
hodným osobitného zretelá, na ktorý je potřebný súhlas 3/5 všetkých poslancov Uvedený nájom 
podlieha zverejneniu na úradnej tabuli města a internetovej stránke města 

uzatvoreme Zmluvy o budúcej zámennej zmluve spósobom podlá § 9a ods 8 písm e) zákona č 
138/1991 Zb o majetku obcí vplatnom znění ako případ hodný osobitného zretelá, vk ú 
Liptovský Mikuláš, predmetom ktorej bude záměna nehnutefností, a to časti pozemku pare č KN-
C 568/1 a časti pozemku pare č KN-C 568/23 spolu ovýmere cca 171 m2 vo vlastníctve města 
Liptovský Mikuláš, za nehnuteinosti a to budúce stavby „6 parkovacích státí" a „chodník" (bez 
pozemku) vo vlastníctve sooločnosti MASTO REAL. s. r. o., so sídlom Jána Bottu 3, 974 01 
Banská Bystrica, IČO 46 660 402, ktoré budú umiestnené a vybudované na časti pozemku pare. č 
KN-C 568/1 o výmere cca 111 m2 vo vlastníctve města, nachádzajúcich na ul Štúrovej - východná 
strana městského úřadu (vstup do mestskej policie) 

Město Liptovský Mikuláš uvedenou záměnou nadobudne budúcu stavbu „6 parkovacích státí" 
a budúcu stavbu, „chodníka" (bez pozemkov), postavených na časti pozemku pare č KN-C 568/1 
vo vlastníctve města. Spoločnosť MASTO REAL, s r o. získá touto záměnou časť pozemku pare 
č. KN-C 568/1 a časť pozemku pare. č KN-C 568/23, za účelom vybudovania 5 parkovacích státí 
slúžiacich pre objekt súp č. 3520 postavený na parcele č. KN-C 568/12 vo vlastníctve spoločnosti 
a za účelom vybudovania novej prístupovej komunikácie slúžiacej k novovybudovaným parkovacím 
miestam a kjestvujúcím parkovacím miestam 
V zmluve o budúcej zámennej zmluve sa spoločnosť MASTO REAL, s r o , zaviaže, že vybuduje 
na vlastné náklady parkovacie státia, novů prístupovú komunikáciu, nahradí odstránenú zeleň 
podia podmienok oddelenia životného prostredia a poinohospodárstva, zabezpečí překládku stfpu 
veřejného osvetlenia a kábla veřejného osvetlenia a preloženie existujúceho chodníka k mestskej 
policii podlá spracovanej projektovej dokumentácie V budúcej zámennej zmluve bude uvedené, že 
spoločnosť MASTO REAL, s r. o, si je vědomá, že cez časť pozemku pare. č KN-C 568/1 je 
trasovaná sieť veřejného osvetlenia V případe nedodržania podmienok zo strany investora, móže 
město Liptovský Mikuláš, ako vlastník pozemkov, od budúcej záměny odstúpiť V případe, že 
spoločnosť MASTO REAL, s. r o v lehote do 1 roka odo dňa podpisu budúcej zámennej zmluvy 
nezíská právoplatné stavebné povolenie a v lehote do 1 roka od nadobudnutia právoplatnosti 
stavebného povolenia nezačne s předmětnou výstavbou, je město Liptovský Mikuláš oprávněné od 
budúcej zámennej zmluvy jednostranné odstúpiť Město Liptovský Mikuláš je oprávněné od 
budúcej zámennej zmluvy jednostranné odstúpiť aj v případe, ak spoločnosť MASTO REAL, s r. 
o , predmetnú výstavbu neskolauduje do 2 rokov od začatia výstavby 
Zároveň město so spoločnosťou MASTO REAL, s r o uzatvorí zmluvu o budúcej zmluve 
o zriadení věcného břemena práva přechodu a prejazdu cez pozemok, ktorý nadobudne budúci 
povinný z věcného břemena na základe zámennej zmluvy na výstavbu novej prístupovej 
komunikácie, v prospěch města Liptovský Mikuláš, ako vlastníka stavby súp č 1989, pričom pojde 
o zriadenie časovo neobmedzeného a bezodplatného věcného břemena, čím si město zabezpečí 
vstup na svoje parkovacie stárna 
V případe, ak sa preukáže, že stíp veřejného osvetlenia a kábel veřejného osvetlenia bude po 
prekládke na pozemku, ktorý bude predmetom záměny, spoločnosť MASTO REAL, s r. o sa 
zaviaže k uzatvoreniu zmluvy o zriadení věcného břemena spočívajúceho v právě uloženia 
podzemného kábla a štípa veřejného osvetlenia cez tento pozemok a práva vstupu za účelom 
prevádzkovania tohto kábla a štípa veřejného osvetlenia, v prospěch města Liptovský Mikuláš, 
pričom pojde o zriadenie časovo neobmedzeného a bezodplatného věcného břemena 
Zmluvné strany sa v zmluve o uzatvorení budúcej zámennej zmluvy dohodnú, že cena 
zamieňaných nehnutefností bude cena stanovená znaleckými posudkami v čase uzatvorenia 
nadnej zámennej zmluvy ako všeobecná hodnota nehnutefností. Riadna záměnná zmluva bude 



uzatvorená po realizácn stavby parkovacích státí, novej prfstupovej komunikácie, nahradenf 
odstránenej zelene podl'a podmienok oddelenia životného prostredia a poinohospodárstva, 
případného zabezpečenia překládky štípu a kábla veřejného osvetlenia a preloženia existujúceho 
chodníka k mestskej policii podia spracovanej projektovej dokumentácie, v rozsahu vyznačenom 
na porealizačnom geometrickom pláne, ktorý spoločnosť MASTO REAL, s r o , doručí městu, a to 
najneskór do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedených 
stavieb 
Skutočnosti uvedené v časti I pod bodom g2) uznesenia městského zastupitelstva v Liptovskom 
Mikuláši č 88/2015 zo dňa 07.07 2015 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 

bod 1 schvafovacej časti a písm b) konštatačnej časti uznesenia městského zastupitelstva 
v Liptovskom Mikuláši č 40/2012 zo dňa 12 04 2012, a to uzatvorenie nájomnej zmluvy na 
nehnuteťnosť vk ú Demšnová - pozemok pare č KN-C 357/4 zastavané plochy a nádvoria 
ovýmere301 m2 podia geometrického plánu č 10854576-05/2012, v prospěch spoločnosti CD -
profil s.r.o., so sídlom 1 mája 2070, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO' 31 615 830, za účelom 
vybudovania prfstupovej komunikácie a inžinierskych sietí vrátane osvetlenia, ktoré budú 
realizované v rámci stavby. „IBV Demanová - Nižné pole", na dobu neurčitú, za nájomné vo 
výške 90,30 eur/ročne (t j 0,30 eur/m2/rok); s účinnosťou dňom povolenia vkladu vlastnického 
práva do katastra nehnuteinostf zámennej zmluvy schválenej v časti II bode 2.1 tohto uznesenia 

I I I .  ruš í  

primátor města 

Dátum podpisu uznesenia 17 08 2015 


