
lvlESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
zo dňa 15. októbra 2015 číslo 127/2015 

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 1. až 5.: 

Komisia finančná a majetkovoprávna MsZ prerokovala dňa 05.10.2015 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. Mestská 

rada prerokovala dňa 08.10.2015 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. 

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 prenechanie nehnute!'ného majetku mesta do nájmu vk. ú. Palúdzka 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 1856 a KN-C 1857 pre 

konkrétneho žiadate!'a, ktorý na predmetných pozemkoch plánuje postaviť rodinné domy a zároveň 

v rámci tejto výstavby vybuduje na predmete nájmu chodník pre peších vrátane verejného osvetlenia 

a rozšíri existujúcu prístupovú asfaltovú komunikáciu. Dôvodom hodným osobitného zrete/a je, že 

ŽIadate!' si rieši prístup k budúcej výstavbe rodinných domov v rámci stavby: "Rodinné domy - Nová 

Palúdzka" a zároveň na vlastné náklady vybuduje na predmete nájmu chodník pre peších vrátane 

verejného osvetlenia a zabezpečí rozšírenie existujúcej prístupovej komunikácie, ktoré po vydaní 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia odovzdá ako stavebník do vlastníctva mesta za cenu 1 

euro, pričom vybudované stavebné objekty budú slúžiť pre budúci rozvoj daného územia, prípadne 

ďalším investorom. 



c) k časti II. bodu 2.: 

- ide o prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta v k. \l. 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 pozemok parc.č. KN-C 2941/133, ktorý Je 

predmetom odpredaja, sa nachádza pri objekte" Výmenníková stanica" súp.č. 4333 postavená na 

pozemku parc.č. KN-C 2941/39 vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 8114). Žiadate!' si prikúpením pozemku 

parc. č. KN-C 2941/133 v rámci rekonštrukcie výmenníkovej stanice na polyfunkčný objekt vyriešI 

a zabezpečí prepojenie zelene s poskytovaním služieb v budúcom polyfunkčnom objekte t. j. 

vybuduje oddychovú zónu, park, ihrisko pre deti, atď. Prevádzaný pozemok ako oddychová zóna 

bude využívaný verejnosťou, zostane verejne prístupný a nespoplatnený. Pozemok je problematické 

odpredať zo strany mesta ako celok z dôvodu, že cez pozemok sú trasované inžinierske siete, a nie je 

na ňom možná ďalšia výstavba (stredom pozemku prechádza hlavný verejný vodovod), a tak je pre 

mesto samostatne nevyužite!'ný. 

d) k časti II. bodu 5.: 

Mestské zastupitel'stvo v Liptovskom Mikuláši dňa 24.07.2014 uznesením č. 69/2014: 

- schválilo v časti I. pod písm. a) zvýšenie základného imania spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 

Liptovský Mikuláš, a.s. nepeňažným vkladom jediného spoločníka, pričom nepeňažným vkladom je 

byt č.25 na 2. poschodí v bytovom dome súp. Č. 736 v meste Liptovský Mikuláš na pozemku parc. Č. 

KN-C 344/4, vrátane spoluvlastníckeho podielu 5110/155590 na spoločných častiach a zariadeniach 

domu a na pozemku parc. Č. KN- C 344/3 kat. územie a obec Liptovský Mikuláš v hodnote 30.100,

EUR podl'a znaleckého posudku č.69/2014. Základné imanie sa zvýšI zo sumy 27234 EUR o sumu 30 

100 EUR, na celkovú výšku základného imania 57 334 EUR a to nepeňažným vkladom s tým, že 

hodnota nepeňažného vkladu zistená znaleckým posudkom Č. 69/2014 zo dňa 06.06.2014 vo výške 

30 100 EUR sa celá započítava na nový nepeňažný vklad do základného Imania. Spoločnosť vydá 

jeden kus kmeňovej akcie znejúcej na meno, vydanej v listinnej podobe, v nominálnej hodnote 30 

100 EUR. 

uložilo v časti II. pod písm. b) Ing. Jozefovi Repaskému, zástupcovi primátora mesta zabezpečiť 

predloženie návrhu zmluvy medzi mestom Liptovský Mikuláš a Mestským Hokejovým klubom 32 

Liptovský Mikuláš, a.s. o vecnom predkupnom práve mesta Liptovský Mikuláš k nehnutel'nostl 

uvedenej v bode La) tohto uznesenia, na schválenie mestskému zastupite!'stvu v Lipt. Mikuláši. 

T: na najbližšie rokovanie MsZ po zápise vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v bode I. a) 

tohto uznesenia. 

II. schval'uje 

1. uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnute/ného majetku mesta do nájmu a Zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve uloženta inžinierskych sietí v k. 

tJ. Palúdzka (lokalita Obytná zóna Palúdzka - západ), nasledovne: 

1.1 uzatvorenie Nájomnej zmluvy na nehnute/nosti spôsobom podla § 9a ods. 9 písm. cJ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretela, v k. tJ. Palúdzka -

časť pozemkov parc. Č. KN-C 1866 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 97 m2 (LV č. 4401), parc. 

č. KN-C 1868/2 záhrady o výmere cca 109 m2 (LV č. 4401) a parc. Č. KN-C 1764 (KN-E 2419, LV Č. 2990) 

zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 117 ml/pozemky spolu o výmere cca 323 m 2
/ v prospech 

nájomcu Ing. Mateja Géciho, trvale bytom Kuzmányho 1255/35,03101 Liptovský Mikuláš; za účelom 



vyriešenia prístupu (prechodu a prejazdu) na pozemky parc. Č. KN-C 1856 a KN-C 1857 vo vlastníctve 

nájomcu (LV Č. 5651), v rámci výstavby nových rodinných domov na predmetných pozemkoch; ďalej 

za qčelo,!, vybudovania chodníka pre peších vrátane verejného osvetlenia na časti pozemkov parc. Č. 

KN-C 1866 a KN-C 1868/2 a rozšírenia existujúcej prístupovej asfaltovej komunikácie na časti 

pozemku parc. Č. KN-C 1764 (KN-E 2419) realizovaných v rámci stavby: "Rodinné domy - Nová 

Palúdzka"; na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 96,90 eur/ročne (t. j. 0,30 eur/m 2/rok). 

V nájomnej zmluve bude uvedené, že nájomca ako Investor stavby vybuduje na predmete nájmu na 

vlastné náklady chodník pre peších vrátane verejného osvetlenia na časti pozemkov parc. č. KN-C 

1866 a KN-C 1868/2 a rozšíri existuJúcu prístupovú asfaltovú komunikáciu na časti pozemku parc. Č. 

KN-C 1764 (KN-E 2419), podľa spracovanej projektovej dokumentácie a tieto stavebné objekty po 

vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia prevedie do vlastníctva mesta za cenu 1 euro. 

Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom b) 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. 

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

inžinierskych sietí (vodovodná prípojka, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, sn plynovod, 

elektrické rozvody VN vedenia, elektrické rozvody NN vedenia a verejné osvetlenie), vk. Ú. Palúdzka 

- medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom 

pozemkov parc. Č. KN-C 1866 (LV Č. 4401), KN-C 1868/2 (LV Č. 4401), KN-C 2011 (KN-E 2402/1, LV Č. 

2990), KN-C 2047 (KN-E 2402/1, LV Č. 2990), KN-C 1764 (KN-E 2419, LV Č. 2990) a budúcim 

oprávneným z vecného bremena, Ing. Matejom Gécim, trvale bytom Kuzmányho 1255/35, 031 01 

Liptovský Mikuláš, ako vlastníkom vodovodnej prípojky, splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie, 

STL plynovodu, verejného osvetlenia, elektrických rozvodov VN vedenia a elektrických rozvodov NN 

vedenia. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí, 

a to: vodovodnej prípojky cez pozemky parc. Č. KN-C 1866, KN-C 1868/2, KN-C 2011 (KN-E 2402/1), 

KN-C 2047 (KN-E 2402/1), splaškovej kanalizácie cez pozemky parc. Č. KN-C 1866, KN-C 1868/2, KN-C 

2011 (KN-E 2402/1), KN-C 2047 (KN-E 2402/1), dažďovej kanalizácie cez pozemky parc. Č. KN-C 

1868/2, STL plynovodu cez pozemok parc. Č. KN-C 1764 (KN-E 2419), elektrických rozvodov NN 

vedenia cez pozemky parc. Č. KN-C 1866, KN-C 1868/2, KN-C 2011 (KN-E 2402/1), elektrických 

rozvodov VN vedenia cez pozemok parc. Č. KN-C 1764 (KN-E 2419), verejného osvetlenia cez pozemky 

parc. č. KN-C 1866, KN-C 1868/2 a práva vstupu za účelom prevádzkovania týchto sietí v prospech 

vlastníka nehnutel'ností zapísaných na LV Č. 5651 (pozemkov parc. Č. KN-C 1856 a KN-C 1857) ako 

budúceho oprávneného z vecného bremena. 

Riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii vodovodnej prípOJky, splaškovej 

kanalizácie, dažďovej kanalizácie, STL plynovodu, verejného osvetlenia, elektrických rozvodov VN 

vedenia a elektrických rozvodov NN vedenia vybudovaných v rámci stavby: "Rodinné domy - Nová 

Palúdzka" 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 vodovodnej prípojky, 

splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie, STL plynovodu, elektrických rozvody NN vedenia, 

elektrických rozvody VN vedenia, verejného osvetlenia cez pozemky vo vlastníctve mesta 

jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v čase uzatvorenia nadnej zmluvy o zriadení 

vecného bremena. 



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

zaviaže, že dimenzovanie všetkých inžinierskych sietí bude zohl'adňovať budúci rozvoj územia 

a umožní napojenie na inžinierske siete prípadným ďalším stavebníkom. Ide o uzatvorenie zmluvy 

podl'a § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

2. predaj prebytočného nehnutel'ného majetku spôsobom podla § 9a ods. 8 písm. ej zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretela a zriadenie vecného 

bremena spočfvajúceho v práve uloženia inžinierskej siete (teplovodný kanál) a v práve vstupu na 

pozemok a s tým spojené užívanie vybudovaného zariadenia v prospech mesta Liptovský Mikuláš, 

v k.ú. Liptovský Mikuláš - pozemku parc. č. KN-C 2941/133 zastavané plochy a nádvoria o výmere 788 

m2, podl'a geometrického plánu č. 19/2015, nachádzajúceho sa na Ul. VrlíkoveJ, v prospech 

spoločnosti PARA-STEEL, s.r.o., so sídlom Družstevná B, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36434566, 

za kúpnu cenu 21200 eur (t. j. 26,90 eur/m2
), za účelom scelenia susedných pozemkov parc. Č. KN-C 

2941/39 a KN-C 2941/123 a stavby: "Výmenníkovej stanice" súp. Č. 4333 vo vlastníctve spoločnosti 

(LV Č. 8114) a vytvorenia oddychovej zóny, parku, ihriska pre detI k budúcemu polyfunkčnému 

objektu súp. Č. 4333, čím sa zabezpečí prepojenie zelene s poskytovaním služieb v budúcom 

polyfunkčnom objekte. 

V kúpnej zmluve bude dohodnuté zriadenie bezodplatných vecných bremien spočívajúcich: 

a) v časovo neobmedzenom práve uloženia teplovodného kanála cez pozemok parc. Č. KN-C 

2941/133 v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne Č. 19/2015 a práva vstupu za 

účelom prevádzkovania tejto siete v prospech vlastníka pozemku parc. Č. KN-C 2941/92. Ide 

o vecné bremeno spojené s vlastníctvom pozemku parc. č. KN-C 2941/92 (pôsobiace in rem), 

ktorého vlastníkom ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy Je mesto Liptovský Mikuláš. 

V kúpnej zmluve bude ďalej uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemok parc. Č. KN-C 

2941/133 sú trasované okrem teplovodného kanála aj podzemné inžinierske siete hlavného 

verejného vodovodu a elektrický kábel, na ktoré sa vzťahujú ochranné pásma. 

b) v práve verejného užívania obyvatermi mesta jednak pozemku parc. č. KN-C 2941/133, ktorý 

je predmetom predaja, ako aj vybudovaného zariadenia oddychovej zóny, parku a ihriska 

pre deti a to počas prevádzkovej doby polyfunkčného objektu súp. Č. 4333. Vecné bremeno 

bude zriadené v prospech mesta Liptovský Mikuláš (pôsobiace in personam). Okrem toho, že 

ide o bezodplatné vecné bremeno, v kúpnej zmluve bude ďalej dohodnuté, že náklady na 

údržbu zariadení vybudovaných na pozemku parc. Č. KN-C 2941/1333 kupujúcim, bude 

znášať výlučne kupujúci a pre prípad porušenia práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 

zo strany kupujúceho bude dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 10 600 eur. 

Uvedené vecné bremená budú obmedzovať vlastníka pozemku, ktorý je predmetom predaja tak, že 

bude musieť trpieť práva zodpovedajúce predmetným vecným bremenám. 

Kupujúci sa ďalej v zmluve zaviaže, že preloží informačnú tabul'u mesta a dopravnú značku 

nachádzajúcu sa na pozemku parc. č. KN-C 2941/133, osadí ich na inom mieste v danej lokalite na 

vlastné náklady, na mieste určenom mestom. 

Všeobecná hodnota pozemku podl'a znaleckého posudku Č. 280/2015 zo dňa 18.09.2015 

vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 21189,32 eur, 

zaokrúhlene 21 200 eur, t. j. 26,89 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta 

vedeného v účtovníctve k 30.09.2015 predstavuje 13 078,44 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. aj podla § 9 ods. 2 písm. aj zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob prevodu 

vlastníctva nehnuteIností vk. (Í. Liptovská Ondrašová- stavby: "Rodinný dom" súp. č. 10 postavený 

na pozemku parc. Č. KN-C 923 spolu s príslušenstvom (garáž, hospodárska budova a sklad) a pozemky 

parc. Č. KN-C 922 záhrady o výmere 290 m2
, parc. Č. KN-C 923 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

376 m2 a parc. Č. KN-C 924 záhrady o výmere 95 mZ (pozemky spolu o výmere 761 m2
) - obchodnou 

verejnou súťažou 

bJ podla § 9 ods. 2 písm. bJ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky 

obchodnej verejnej súťaže (dalej len "OVS"J na prevod nehnuteIností vk. Ú. Liptovská Ondrašová -

stavby "Rodinný dom" súp. č. 10 postavený na pozemku parc. Č. KN-C 923 spolu s príslušenstvom 

(garáž, hospodárska budova a sklad) a pozemky parc. Č. KN-C 922 záhrady o výmere 290 m2
, parc. Č. 

I<N-C 923 zastavané plochy a nádvoria o výmere 376 m2 a parc. Č. KN-C 924 záhrady o výmere 95 m2 

/pozemky spolu o výmere 761 m2
/, nasledovne: 

Osobitne schval'ované podmienky 

schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesením Č. 127/2015 zo dňa 

15.10.2015 

I. 

PredmetOVS 

1. Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej 

zmluvy na predaj predmetu súťaže nachádzajúci sa na ul. Ráztockej, a to nehnuteľností: 

aj stavby: "Rodinný dom" sú/;? Č. 10 postavená na pozemku parc. č. KN-C 923 spolu 

s wíslušenstvom (garáž, hospodárska budova a skladJ, 

bJ pozemky parc. č. KN-C 922 záhrady o výmere 290 mZ, parc. Č. KN-C 923 zastavané plochv 

a nádvoria o výmere 376 mZ a parc. č. KN-C 924 záhrady o výmere 95 mZ /pozemky spolu o výmere 

761 mZ
/, 

nachádzajúce sa vk. Ú. Liptovská Ondrašová, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, 

zapísané na liste vlastníctva Č. 4401 v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Liptovský 

Mikuláš, katastrálnym odborom. 

2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže: 

Podľa platného Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš sa pozemky nachádzajú v urbanistickom 

bloku" obytné územie s prevahu rodinných domov". Maximálna výška zástavby v predmetnom bloku 

sú 2 nadzemné podlažia a index zastavanej plochy je maximálne 30 %. Predmetné pozemky sú určené 

na výstavbu podľa definície tohto bloku. 

Prevládajúcim funkčným využitím bloku je formujúce typický obraz prostredia charakteristický 

nízkopodlažnou zástavbou prevažne rodinných domov s vysokým podielom neverejnej zelene 

súkromných záhrad, s minimálnym podielom plochy zelene z plochy pozemku 20 %. Najma: rodinné 

domy, rodinné domy s integrovanými zariadeniami občianskej vybavenosti, zariadenia občianskej 

vybavenosti slúžiace pre obsluhu priľahlého územia - zariadenia obchodu, služieb, školstva, 

zdravotníctva, verejného stravovania, kultúry, športu a rekreácie,,, 



Prípustné je funkčné využitie vhodne dopíňajúce prevládajúci charakter prostredia, zvyšUjúce jeho 

polyfunkčnosť s ciel'om uspokojiť potreby bývajúcich, s dôrazom na mrnimallzáclu negatívnych 

vplyvov na obytné prostredie. Najma: bytové domy - hmotovo-priestorovým riešením vhodne 

začlenené do okolitej zástavby, zariadenia prechodného ubytovania, zariadenia občianskej 

vybavenosti nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie, zariadenia výrobných služieb 

jdieine, opravovne, .. .! a drobnej výroby nerušiace sVOJou prevádzkou okolité obytné prostredie, 

zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia, obslužné komunikácie, plochy 

a objekty statickej dopravy, plochy upravenej zelene, ... 

Neprípustné je funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovým i nárokmi alebo vplyvmi 

na okolie neprimerane znižuje kvalitu okolitého obytného prostredia. Najma: zariadenia priemyselnej 

a pol'nohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby, vel'kosklady s vysokými nárokmi na 

dopravnú obsluhu, nákupné centrá, zariadenia občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho 

významu, zariadenia pre šport a rekreáciu celomestského a regionálneho významu, zariadenia 

nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, ČSPH, zanadenia odpadového 

hospodárstva jzberné dvory, zberne druhotných surovín/, špecifické zariadenia dopravy lokálneho 

významu (heliport, ... ), zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité 

prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň, .. .!, zanadenla 

nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva /cintoríny, urnové háje, krematóriá/ ... 

Priamy a nepriamy vplyv prevádzkovaných služieb nesmie negatívne ovplyvňovať susedné parcely 

viac, než stanovujú hygienické normy, pri architektonickom stvárnení objektov je potrebné zohl'adniť 

ich lokalizáciu v meste, zvážiť použitie typických tvaroslovných prvkov Liptova a v dotyku s prírodným 

prostredím uprednostniť prírodné materiály, kameň a drevo. 

Budovy i verejné priestory riešiť v súlade s Vyhláškou MŽP SR Č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Prevádzkovatelia objektov sú povinní zaistiť potrebné plochy statickej dopravy pre prevádzku 

zariadení, vyplývajúce z ustanovení STN 73 6110, na vlastných pozemkoch. 

Rodinný dom súp. Č. 10 sa nachádza na ul. Ráztockej vk. ú. Liptovská Ondrašová a je napojený na 

kanalizačnú prípojku a žumpu. Rodinný dom je samostatne stojaci so sedlovou strechou, s jedným 

nadzemným podlažím čiastočne podpivničený. V celosti nie je využívaný na bývanie. Podl'a statického 

posudku stavba rodinného domu a jednotlivé objekty sú nevyhovujúce pre ďalšie využitie a navrhuje 

sa kompletná asanácia. Inžinierske siete nevyhovujú a je nutné ich nanovo budovať od verejných 

prípojok. Elektro prípojka je odpojená. 

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 50000 eur, 

(slovom: paťdesiattlsíc eur), z toho cena pozemkov predstavuje 38430,50 eur (t. j. 50,50 eur/m2) 

a cena stavby spolu s príslušenstvom predstavuje 11 569,50 eur. 

Kúpnu cenu zníženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok obchodných 

verejných súťaží uhradí víťaz súťaže najneskôr do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Cena 

predmetných nehnutel'ností na základe znaleckého posudku Č. 120/2012 vypracovaného znalkyňou 

Ing. Beátou Surovčekovou zo dňa 20. 11. 2012 ako všeobecná hodnota majetku podra vyhlášky 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 

majetku predstavuje sumu 40884,76 eur, zaokrúhlene 40 900 eur, pričom stavba spolu s 

príslušenstvom predstavuje 2 454,26 eur a pozemky predstavujú 38430,50 eur, t.j. 50,50 eur/m2. 

Cena za celý predmet súťaže je určená na základe znaleckého posudku a Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení. 



4. Výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny, t. j. 10000 eur 

(slovom: desaťtisíc eur), ktorá musí byť zložená na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, 

a.s., Č. ú.: SI< 61 5600 0000 0016 0044 8065 81C: I<OMASI<2X najneskôr tri pracovné dni pred 

uplynutím lehoty na podávanie návrhov. 

Žiadny z navrhovateľov nemá nárok na výplatu úrokov z peňažných prostnedkov zložených na účte 

mesta tvoriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky, resp. úhrady kúpnej ceny so započítaním 

finančnej zábezpeky. 

5. Účastnícky poplatok vo výške 30 eur je možné uhradiť do pokladne MsÚ alebo na bankový účet 

vedený v Prima banke Slovensko, a.s., Č. ú.: SI<89 56000000001600443002 Ble: KOMASK2X. 

6. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené Uzneseniami 

Mestského zastupitel'stva Liptovský Mikuláš Č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012, Č. 137/2012 zo dňa 

13.12.2012, Č. 59/2013 zo dňa 27.06.2013, Č. 102/2014 zo dňa 23.10.2014 a Č. 127/2015 zo dňa 

15.10.2015. 

II. 

Časový plán súťaže 

1. Vyhlásenie súťaže: 20. 10. 2015 

2. Obhliadku nehnuterností je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch v čase od 08.00 do 

15.00 hod. na tel. Č. 044/55 65240, resp. e-mailom:b.chomova@mikulas.sk. Navrhovater má 

možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa nachádzajú na Mestskom 

úrade Liptovský Mikuláš v úradných hodinách, kontaktná osoba: JUDr. Bronislava Chomová, Č. dv. 

207, tel. Č. : 044/55 65 240, e-mail: b.chomova@mikulas.ak. 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 20. 11. 2015 do 14.00 hod. 

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 25.11.2015 o 13.00 hod. 

5. Víťaz súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 90 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže komisIou. 

V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie kúpnej zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí 

túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. 

III. 

Kritérium hodnotenia návrhov 

1. Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za 

nehnutel'nosti predložená navrhovatel'om. 

2. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržaní všetkých 

podmienok súťaže. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu. 
XXXXX)()(}(XXXXXXXXXXXXX)()(}(XXXXXXXX)()(}(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)()(}()(){)(](]()(XXXXXXXXXX)()(}(XXXXXXXXXXXX)()(}(XXXXX)()(}(XXXXXXXXXXXXXXX)()(}(XXXXXXXX)()(}(XXX)()(}(XXXXXXXXXX 

4. zámer prenechať nehnutel'ný majetok mesta do nájmu spôsobom podla § 9a ods. 9 zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení (priamym nájmom najmenej za cenu vo výške 

stanovenej v Smernici primátora mesta Liptovský Mikuláš č. 01/2014/INO, ktorá určuje postup pri 

prenajímaní nebytových priestorov vo vlastníctve mesta), v k. ú. Liptovský Mikuláš - nebytový 

priestor č. 15 o výmere 12,20 m2
, nebytový priestor č. 16 o výmere 12,20 m2

, nebytový priestor č. 
17 o výmere 25,50 m2

, nebytový priestor č. 18. o výmere 26,01 m2 a nebytový priestor č. 19 

o výmere 33,92 m2 /spolu nebytové priestory o celkovej výmere 109,83 m2
/, nachádzajúce sa na 

Námestí osloboditel'ov, na 1. nadzemnom podlaží, v objekte: "Verejná správa" (župný dom) súp. číslo 

mailto:b.chomova@mikulas.sk
mailto:b.chomova@mikulas.ak


61, postavenom na pozemku parc. Č. KN C 2/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1768 m2 
, 

evidované v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva Č. 4401, za cenu nájmu minimálne 2S 

eur/m2/rol<, na dobu 15 rokov. Uvedený zámer podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta, 

internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. Schválenie zámeru nenahrádza schválenie n9lmu 

nehnutel'ného majetku v mestskom zastueitel'stve, je len podkladom jeho realizácie. 

5. Zmluvu o zriadení predkupného práva - medzi mestom Liptovský Mikuláš a Mestským Hokejovým 

klubom 32 Liptovský Mikuláš, a.s., v nasledovnom znení: 

Zmluva o zriadení predkupného práva 

č ...... /201S/Práv. 

uzatvorená v zmysle § 602 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

Oprávnený z predkupného práva: 

Mesto Liptovský Mikuláš 

Zastúpené: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta 

Sídlo: 031 42 Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41 

IČO: 00315524 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Žilina, č.ú.: SK89 5600 0000 0016 00443002 

/ďalej ako "oprávnený z predkupného práva"/ 

Povinný z predkupného práva: 

Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 

Zastúpená: Ivan Droppa, predseda predstavenstva 

Marek Uram, člen predstavenstva 

Sídlo: Partizánov 14 

IČO: 36413 941 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10395/L 

/ďalej ako "povinný z predkupného práva({/ 

uzatvárajú túto zmluvu: 

I. 

Úvodné ustanovenie 

Povinný z predkupného práva je vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom 

území Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, vedených 

Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom na liste vlastníctva Č. 5370, a to 

bytu Č. 25 na 2. poschodí, o celkovej výmere 51,10 m2 v celosti, nachádzajúceho sa 

v bytovom dome súp. Č. 736 na pozemku parc. Č. KN-C 344/3, k nemu pnslúchajúceho 

spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu vo vel'kosti 

5110/155590-ín a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. Č. KN-C 344/3 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 587 m2 vo vel'kosti 5110/155590-ín. 



II. 

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zriadenie predkupného práva k nehnute/'nostiam bližšie 

špecifikovaných v čl. I. tejto zmluvy, a to bytu č. 25 na 2. poschodí, o celkovej výmere 

51,10 m2 v celosti, nachádzajúceho sa v bytovom dome súp. č. 736 na pozemku parc. č. 

KN-C 344/3, k nemu prislúchajúcemu spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a 

zariadeniach domu vo vel'kosti 5110/155590-ín a spoluvlastníckemu podielu na pozemku 

parc. č. I<N-C 344/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 587 m2 vo vel'kosti 

5110/155590-ín v prospech oprávneného z predkupného práva s vecnými účinkami pod/'a § 

603 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

2.2 Povinný z predkupného práva týmto zriaďuje predkupné právo v zmysle predchádzajúceho 

bodu v prospech oprávneného z predkupného práva a oprávnený z predkupného práva toto 

predkupné právo prijíma. 

2.3 Predkupné právo sa zriaďuje ako časovo neobmedzené. 

III. 

Osobitné dojednania 

3.1 Obsahom takto zriadeného predkupného práva je záväzok povinného z predkupného práva 

pre prípad, že by chcel nehnutel'nosti uvedené v čl. I. tejto zmluvy predať, ako aj akýmko/'vek 

iným spôsobom scudziť, najskôr tieto nehnute/'nosti ponúknuť na odpredaj oprávnenému 

z predkupného práva, a to za kúpnu cenu 1 euro (slovom: jedno euro) spolu za všetky 

nehnutel'nosti. 

3.2 V prípade zriadenia vecných práv v prospech tretích osôb k nehnute/'nostiam uvedeným v čl. 

I. tejto zmluvy je potrebný predchádzajúci súhlas mestského zastupitel'stva v Liptovskom 

Mikuláši. 

IV. 

Podanie návrhu na vklad predkupného práva 

4.1 Náklady spojené s vkladom do katastra nehnutel'ností (správny poplatok) uhradí povinný z 

predkupného práva. 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad predkupného práva do príslušného katastra 

nehnute/'ností podá oprávnený z predkupného práva. 

V. 
Záverečné ustanovenia 

5.1 Táto zmluva Je vyhotovená v súlade s uznesením Mestského zastupitel'stva v Liptovskom 

Mikuláši č. 127/2015 zo dňa 15.10.2015. 

5.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia; právne účinky vkladu nastávajú dňom 

právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálneho odboru 

o povolení vkladu predkupného práva do katastra nehnute/'nostL 



5.3 Ak by niektoré l,lstanovenle tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým 

dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne 

neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu, ktorý 

zmluvné strany sledovali v čase podpisu tejto zmluvy. 

5.4 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými právnymi predpismi na území 

Slovenskej republiky. 

5.5 Táto zmluva bola vyhotovená v piatich exemplároch s platnosťou originálu, pričom oprávnený 

z predkupného práva obdrží dve vyhotovenia, povinný z predkupného práva jedno 

vyhotovenie a dve vyhotovenia budú predložené Okresnému úradu Liptovský Mikuláš, 

katastrálnemu odboru pre potreby konania o povolení predkupného práva do katastra 

nehnuteľností. 

5.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli čo do obsahu i rozsahu, 

tieto vyjadrujú ich skutočnú, slobodnú a vážnu vô"u, táto zmluva nebola podpísaná v tiesni 

a ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorého z jej účastníkov na znak čoho túto 

zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

v Liptovskom Mikuláši, dňa .................. .. 

Oprávnený z predkupného práva 

Mesto Liptovský Mikuláš 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 

primátor mesta 

v Liptovskom Mikuláši, dňa .................. .. 

Povinný z predkupného práva 

Mestský Hokejový klub 32 

Liptovský Mikuláš, a.s. 

Ivan Droppa 

predseda predstavenstva 

Marek Uram 

člen predstavenstva 

l' 
I ~ Ing. Ján BI háč, PhD. 

primát r mesta 

Dátum podpIsu uznesema 19.10.2015 


