
MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 

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

M ě s t s k é  z a s t u  p i t e F s t v o  

I. konštatuje, že 

1. komisia finančná a majetkovoprávna MsZ prerokovala dňa 30.11.2015 návrh na predaj 
prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami 
města tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schválit'. Městská 
rada prerokovala dňa 03.12.2015 návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie 
majetku do nájmu 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 v súlade so Zásadami hospodárenia 
s majetkom města Liptovský Mikuláš. 

2. k časti II. bodu 3.: 
městské zastupitelstvo Liptovský Mikuláš uznesením zo dňa 15.10.2015 číslo 127/2015 

schválilo zánierpřenechat' nehnutejný.maietok města do nájmuspósobom podl'a§ 9a ods. 
9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znění (priamym nájmom najmenej za 
cenu vo výške stanovenej v Směrnici primátora města Liptovský Mikuláš č. 01/2014/INO, 
ktorá určuje postup pri prenajímaní nebytových priestorov vo vlastníctve města), 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 Náměstí osloboditeíov, na 1. nadzemnom 
podlaží, v objekte: „Veřejná správa" (župný dom) súp. číslo 61, postavenom na pozemku 
pare. č. KN-C 2/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1768 m2, evidované v katastri 
nehnuteíností na liste vlastníctva č. 4401, za cenu nájmu minimálně 25 eur/m2/rok, na dobu 
15 rokov. 

MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA 
zo dňa 10. decembra 2015 číslo 152/2015 



schvaíujje 

1. predaj prebytočného nehnuteíného majetku spdsobom podia § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
6. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znění ako případ hodný osobitného zreteía, k. 
ú. Demanová - pozemkov pare. č. KN-C 192/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 
m2 a parc.č. KN-C 192/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2/pozemky spolu 
o výmere 94 m2/ podl'a geometrického plánu č. 44026595-112/2015 (diely „1" a „2"), 
nachádzajúcich sa na Ul. Dlhá - pri objekte bývalej požiarnej zbrojnici, v prospěch Mgr. 
Ondreja Smrečanského, trvale bytom Myjavská 1814/1, 811 03 Bratislava - Staré Město 
a manželky JUDr. Nátálie Smrečanskej, trvale bytom Francúzskych partizánov 1242/6, 
811 04 Bratislava, do BSM, za kúpnu cenu 4 747 eur (t.j. 50,50 eur/m2). Účelom převodu 
je výstavba parkovacích miest k objektu súp. číslo 253bývalej „požiarnej zbrojnice" 
postavenej na pozemku parc.č. KN-C 192/2, vo vlastníctve žiadatelov (LV č. 825), ktoré sú 
potřebné vybudovat' v rámci rekonštrukcie objektu: „bývalej požiarnej zbrojnice" na objekt: 
„kaviareň". V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci sú si vědomí, že cez pozemok 
parc.č. KN-C 192/7 je vedené vzdušné elektrické vedenie, vzdušné vedenie veřejného 
osvetlenia a rozhlasu. Všeobecná hodnota pozemkov pare. č. KN-C 192/7 a KN-C 192/8 
podia znaleckého posudku č. 178/2015 zo dňa 23.10.2015 vyhotoveného súdnym znalcom 
Ing. Jozefom Pavlíkom je stanovená na 2 002,20 eur, zaokrúhlene 2 000 eur, čo je 21,30 
eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku města vedeného v účtovníctve 
k 30.11.2015 představuje sumu 4,70 eur, čo je 0,050 eur/m2. 
Ide o převod majetku města z dóvodu hodného osobitného zretela, na schválenie ktorého 
je potřebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený převod podlieha zverejneniu 
na úradnej tabuli města a internetovej stránke města. 

Dóvod hodný osobitného zreteia: 

pozemky pare. č. KN-C 192/7 a parc.č. KN-C 192/8, ktoré sú predmetom odpredaja sa 
nachádzajú pri objekte súp. číslo 253 postavenom na pozemku parc.č. KN-C 192/2 (objekt 
bývalej požiarnej zbrojnice) a pozemku parc.č. KN-C 192/6 vo vlastníctve žiadatelov, ktorí ich 
využijú na výstavbu potřebného počtu parkovacích stání v rámci prebudovania objektu bývalej 
požiarnej zbrojnice na objekt kaviarne (pozemok pare. č. KN-C 192/6 okolo bývalej požiarnej 
zbrojnice nepostačuje na zriadenie dostatočného počtu parkovacích stání v rámci jeho 
rekonštrukcie).Prevádzané pozemky tvoria prilahlú plochu k objektu súp. č. 253, pre svoj tvar, 
malú výměru a umiestnenie majů obmedzené samostatné využitie a účelné sú len pre 
konkrétného záujemcu. Objekt bývalej požiarnej zbrojnice město odpredalo žiadateíom na 
základe obchodnej verejnej súťaže, uznesením městského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši 
č. 82/2014 zo dňa 11.09.2014. 

2. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení věcného břemena spočívajúce v právě 
uloženia inžinierskych sietí a Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení věcného břemena 
spočívajúce v právě přechodu a prejazdu pre peších a autom, v k. ú. Demanová, 
následovně: 

2.1 uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení věcného břemena spočívajúce v právě 
uloženia inžinierskych sietí (elektrika, vodovod, plynovod, kanalizáciajv k. ú. Demanová-
medzi budúcim povinným z věcného břemena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom 
pozemku pare. č. KN-C 877/1 (KN-E 215/1, LV č. 355) a budúcim oprávněným z věcného 
břemena spoločnosťou TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Roveň 215, Podtureň 
033 01, IČO: 36 426 679, ktorej predmetom bude zriadenie věcného břemena práva 
uloženia týchto sietí cez pozemok pare. č. KN-C 877/1 (KN-E 215/1) a práva vstupu za 
účelom prevádzkovania týchto sietí v prospěch vlastníka nehnutelností zapísaných v 



katastri nehnutel'ností na LV č. 925 - pozemku pare. č. KN-C 383 a na LV č. 950 - pozemku 
pare. č. KN-C 378 (KN-E 195/3) k. ú. Demánová, ako oprávněného z věcného břemena. 
Riadna zmluva o uzatvorení věcného břemena sa uzatvorí po realizácii elektrickej, 
vodovodnej, plynovej a kanalizačnej přípojky vybudovaných v rámci stavby: „Gazdovský 
dvor, Liptovský Mikuláš-Demanová" na pozemkoch pare. č. KN-C 388/3, 388/4, 388/5, 
388/6, 388/7, 390/20, 390/26, 390/27, 390/28, 390/43, 390/44, 390/45, 390/46, 383 a pare. 
č. KN-E 195/3 v rozsahu vyznačenom v 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 elektrickej, vodovodnej, plynovej a kanalizačnej 
přípojky cez pozemok vo vlastníctve města jednorázová odplatu stanovená znaleckým 
posudkom v čase uzatvorenia riadnej zmluvy o zriadení věcného břemena. Ide o 
uzatvorenie zmluvy podia § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
platnom znění. 

2.2 uzatvorenie Zmluvy o budácej zmluve o zriadení věcného břemena spočívajáce v právě 
přechodu a prejazdu pre peších a autom, v k. á. Demánová - medzi budácim povinným z 
věcného břemena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemku pare. č. KN-C 
877/1 (KN-E 215/1, LV č. 355) a budácim oprávněným z věcného břemena spoločnosťou 
TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Roveň 215, Podtureň 033 01, IČO: 
36 426 679,ktorej predmetom bude zriadenie věcného břemena práva přechodu a prejazdu 
pre peších a autom s vybudováním přechodu pre chodcov cez pozemok pare. č. KN-C 
877/1 (KN-E 215/1) v prospěch vlastníka nehnutetností zapísaných v katastri nehnuteíností 
na LV č. 925 - pozemku pare. č. KN-C 383 a na LV č. 950 - pozemku pare. č. KN-C 378 
(KN-E 195/3) k. á. Demánová, ako oprávněného z věcného břemena. Riadna zmluva o 
zriadení věcného břemena sa uzatvorí najneskór do 90 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby: „Gazdovský dvor, Liptovský Mikuláš— 
Demánová" na pozemkoch pare. č. KN-C KN-C 388/3, 388/4, 388/5, 388/6, 388/7, 390/20, 
390/26, 390/27, 390/28, 390/43, 390/44, 390/45, 390/46, 383 a pare. č. KN-E 195/3, a to v 
rozsahu vyznačenom v porealizačnom geometrickom pláne. 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 přechodu a prejazdu pre 
peších a autom cez pozemok vo vlastníctve města jednorázová odplatu stanovená 
znaleckým posudkom v čase uzatvorenia riadnej zmluvy o zriadení věcného břemena. 
V riadnej zmluve o zriadení věcného břemena sa spoločnosť TATRA DEVELOPMENT, 
s.r.o. zaviaže k povinnosti zachovat' predmet zmluvy t.j. časť pozemku KN-C pare. č. 
877/1 ako přechod a prejazd pre veřejnost' stým, že táto povinnost' z uzatvorenej zmluvy 
přejde na každého ďalšieho vlastníka pozemkov. Ide o uzatvorenie zmluvy podia § 9 ods. 
2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znění. 

3. přenechat nehnuteíný majetok města do nájmu spósobom podťa § 9a ods. 9 zákona 
č. 138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znění (priamy nájom), 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), nachádzajáce sa na Náměstí osloboditefov, na 1. nadzemnom podlaží, v 
objekte: "Veřejná správa" (župný dom) sáp. číslo 61, postavenom na pozemku pare. č. KN 
- C 2/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1768 m2 evidované v katastri nehnuteíností 
na liste vlastníctva č. 4401, na dobu 15 rokov, v prospěch Miroslava Turzu, trvale bytom 
Štefániková 17, 031 01 Liptovský Mikuláš, za nájomné vo výške 25 eur/m2/rok. 



berie na vedomie 

na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, schválenej městským zastupitel'stvom 
Liptovský Mikuláš uznesením zo dňa 17. septembra 2015 číslo 115/2015 v časti II. pod bodom 
8., predmetom ktorej bol výběr najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie 
kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to nehnuteíností nachádzajúcich sa v k.ú. 
Liptovský Mikuláš, na Náměstí osloboditeíov - stavieb: 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,obchodnýobjekt súp.č. 72 nachádzajúci sa na pozemku parc.č. 
KN-C 147/1, 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 m 2(spoluo výmere 3 295 m2 ), nachádzajúcich sa 
v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, 
vedené Okresným úradom Liptovský Mikuláš na liste vlastníctva č. 4401 ;ako 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, ktoré predávajúci 
nemá zapísané v katastri nehnuteíností na liste vlastníctva, za minimálnu požadovaná kúpnu 
cenu 320 000 eur, sa víťazom súťaže s poradím g,7 stalaspoločnosť s.r.o., 
sídlom Bystřička cesta 799/62. 034 01 Ružomberok, /ČO; 48 275 123 s ponukou kúpnej 
ceny.320 000 eur. Súťaže sa zúčastnil jeden uchádzač. 

Datum podpisu uznesenia: 11.12.2015 


