
tvlESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 14. apríla 2016 číslo 48/2016 

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

Mestské zastupitel'stvo 

I. konštatuje, že 

1. komisia finančná a majetkovoprávna MsZ prerokovala dňa 30.11.2015 (bod 4.) adňa 
29.03.2016 (bod 1.,2.,3.) návrh na predaj prebytočného 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 03.12.2015 (bod 4.) 
a dňa 07.04.2016 (bod 1.,2.,3.) návrh na predaj prebytočného 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. 

II. schval'uje 

1. predaj prebytočného nehnute/'ného majetku spôsobom pod/'a § 9a ods. 8 písm. ej zákona 
Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zrete/'a, vk. 
Ú. Palúdzka - pozemku parc. Č. KN-C 2098/342 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
140 m2 podl'a geometrického plánu Č. 40003337-10/2016, nachádzajúceho sa na Ul. 
Palučanská, Jurajovi Kružliakovi, trvale bytom Priehradná 661/15A, Liptovský Mikuláš -
Palúdzka, za kúpnu cenu 3 500 eur (t. j. 25 eur/m2), za účelom výstavby rodinného domu 
na časti pozemku parc.č. KN-C 2098/342 z dôvodu dodržania stavebnej čiary zástavby ul. 
Palučanskej a za účelom dodržania jednej línie oplotenia so susedným pozemkom parc. Č. 

KN-C 2098/9, pričom predmetným prevodom dôjde k sceleniu s pozemkom parc. Č. KN-C 
2096/32 vo vlastníctve žiadatel'a (žiadatel' má na pozemok parc. Č. KN-C 2096/32 
evidovaný v katastri nehnutel'ností na LV Č. 5365 uzatvorenú "Zmluvu o Uzavretí budúcej 
kúpnej zmluvy" zo dňa 8.1.2016). 



Všeobecná hodnota pozemku parc, Č. KN-C 2098/342 podľa znaleckého posudku č. 

41/2016 zo dňa 10.03.2016 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing Danou Piatkovou je 
stanovená na 2 392,60 eur, zaokrúhlene 2 390 eur, čo je 17,09 eur/m 2

. Zostatková hodnota 
prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.03.2016 predstavuje sumu 2 

323,58 eur, čo je 16,597 eur/m2
. 

Ide o prevod majetku mesta z d6vodu hodného 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. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

pozemok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pri pozemku parc. č, KN-C 2096/32 vo 
vlastníctve žiadatel'a (žiadateľ má na pozemok parc. Č. KN-C 2096/32 evidovaný v katastri 
nehnuteľností na LV Č. 5365 uzatvorenú "Zmluvu o uzavreti budúcej kúpnej zmluvy" zo dňa 
8.1.2016), ktorý ho využije scelením s pozemkom parc. Č. KN-C 2096/32 na výstavbu rodinného 
domu. Pozemok je pre mesto nevyužiteľný a účelný je len pre konkrétneho záujemcu. 

2. zámer odpredať prebytočný nehnuteľný majetok spósobom podľa § 9a ods. 1 pfsm. c) 
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znen! (priamym predajom najmenej za 
cenu vo vý~ke všeobecnej hodnoty majetku), v k. Ú. Pa/údzka - pozemok parc, Č. KN-C 
45/8 (ako diel" 1"), ostatné plochy o výmere 232 m2 podl'a geometrického plánu Č. 
44026595-6/2016, za kúpnu cenu minimálne 5 800 eur (I. j. 25 eur1m2

), nachádzajúci sa 
medzi areálom pri firmy PROCAR, a.s., Liptovský Mikuláš a záhradami rodinných domov 
na ul Demänovská. Všeobecná hodnota pozemku parc, Č. KN-C 45/8 pod ra znaleckého 
posudku Č. 011/2016 zo dňa 11.02,2016 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Jozefom 
Pavlíkom je stanovená na 3950,96 eur, zaokrúhlene 3950 eur, čo je 17,03 eur/m2 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 3103.2016 

predstavuje sumu 11,60 eur, (";0 je 0,050 eur/m2
. Uvedený zámer podlieha zverejneniu na 

úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. Schválenie zámeru 
nenahrádza schválenie prevodu nehnuteľného majetku v mestskom zastúpitefstve je len 
oodkladom jeho realizácIe. 

3. a) podľa § 9 ods. 2 písm. a) ztlkona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vp/atnom znen! 
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú, Okoličné - stavby: "Iná budova' súp. Č. 

50 postavená na pozemku parc, Č. KN-C 645/1 a pozemku parc, Č. KN-C 645/1 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 257 m2 

- obchodnou verejnou sút'ažou 

b) podra § 9 ods. 2 písm. b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
podmienky obchodnej verejnej sútaže /ďalej len "OVS"/ na prevod nehnuteľností v k. ú 
Okoličné - stavby "Iná budova" súp. Č. 50 postavená na pozemku parc, Č. KN-C 645/1 

a pozemku parc, Č. KN-C 645/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 257 m2
, 

nasledovne: 

Osobitne schval'ované podmienkv 

schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesením č, 48/2016 zo 
dňa 14.04.2016. 



I. 

Predmet OVS 

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

a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže nachádzajúci sa na ul. 
Okoličianskej, a to nehnutel'ností: 

aj stavby: "Iná budova" súp. č. 50 postavená na pozemku parc. č. KN-C 645/1, 

bJ pozemku parc. č. KN-C 645/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 257 m2
, 

nachádzajúce sa v k. Ú. Okoličné, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, pričom 
predmetné nehnutel'nosti sú zapísané na LV Č. 631 v katastri nehnutel'ností vedenom 
Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom. 

2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže: 

Podl'a platného Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš sa pozemok nachádza 
v urbanistickom bloku "zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti". Maximálna 
výška zástavby sú 4 nadzemné podlažia a index zastavanej plochy je maximálne 30%. 
Pozemok je určený na zastavenie v zmysle definície urbanistického bloku. 

Prevládajúcim funkčným využitím je formujúce typický verejný charakter prostredia 
s koncentráciou zariadení občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho 
významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály potrieb obyvatel'ov 
i návštevníkov mesta, najmä: administratíva, zariadenia obchodu celomestského 
i regionálneho významu, služieb, kultúry, zábavy, zariadenia verejného stravovania 
a prechodného ubytovania, zariadenie školstva, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti. 

Prípustným funkčným využitím je také, ktoré nenarusa svoJimi priestorovými 
a prevádzkovým i nárokmi prevládajúci charakter a kvalitu prostredia, najmä: bytové domy 
s polyfunkčným parterom, rodinné domy s integrovanými zariadeniami občianskej 

vybavenosti v existujúcej zástavbe, vhodne začlenené do okolitého prostredia, rodinné 
domy vexistujúcej zástavbe (so zastúpením rodinných domov) vhodne začlenené do 
okolitého prostredia, zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby bez neprimeraných 
negatívnych dopadov na okolie, zariadenia pre šport a rekreáciu, služobné byty 
v objektoch občianskej vybavenosti, obslužné komunikácie, zariadenia verejnej dopravy 
bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, plochy a objekty statickej dopravy, 
hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, špecifické zariadenia dopravy 
lokálneho významu okrem heli portu podmienené preverením podrobnejšou 
dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohl'adňovať nielen 
územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, zariadenia technickej 
infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia, plochy upravenej zelene, ČS PH ako súčasť 
objektov a areálov občianskej vybavenosti. 

Neprípustné funkčné využitie je také, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovým i nárokmi 
alebo vplyvmi na okolie (hluk, prach, exhaláty) narúša charakter prostredia a neprimerane 
limituje možnosti využitia pril'ahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej 

vybavenosti, najmä: rodinné a bytové domy (mimo objektov v existujúcej zástavbe) 
narúšajúce charakter okolitej zástavby, zariadenia priemyselnej a pol'nohospodárskej 
výroby, stavebníctva, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia 
nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového 
hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovín/, zariadenia energetiky lokálneho 
významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredia /fotovoltaická elektráreň, 



paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň/, zariadenia nadradených systémov energetiky, 
zariadenia pohrebnfctva /cintoríny, urnové háje, krematóriá/, samostatne stojace ČSPH 

Stavba: .,Iná budova" súp. Č. 50 sa nachádza v mestskej časti Liptovského Mikuláša -
Okoličné, na ul. Okoličianska s napojením na hlavnú verejnú komunikáciu. Jedná sa o 
jednobytový samostatne stojaci rodinný dom bez podpivničenia s jedným nadzemným 
podlažím. Budova nie je v súčasnosti využívaná Vzhradom k tomu, že v predmetnej 
budove je nefungujúca elektroinštalácia a rozvody vody, sú potrebné opravy 
a rekonštrukčné práce 

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 
32000 eur (slovom: tridsaťdvatisíc eur), z toho cena pozemku predstavuje 10280 eur (I J 

40 eur/m2
) a cena stavby predstavuje 21 720 eur. 

Kúpnu cenu zníženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecn'ych podmienok 
obchodných verejných súťaží uhradí víťaz súťaže najneskôr do 14 dní od uzatvorenia 
kúpnej zmluvy. Cena predmetných nehnuterností na základe znaleckého posudku č. 

86/2015 vypracovaného znalkyňou Ing Danou Piatkovou zo dňa 2306.2015 ako 
všeobecná hodnota majetku podra vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky Č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje sumu 
17077,01 eur, zaokrúhlene 17 100 eur, pričom stavba predstavuje 6940,93 eur 
a pozemok predstavuje 10136,08 eur, t.j. 39,44 eur! m2 Cena za celý predmet súťaže je 
určená na základe znaleckého posudku a Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
Liptovský Mikuláš. 

4. Výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny, 1 J 6 
400 eur (slovom: šest'tisícštyristo eur), ktorá musi byť zložená na bankový účet 
vedený v Prima banke Slovensko, a.s., Č. ú.: SK 61 5600 0000 0016 0044 8065 BIC: 
KOMASK2X najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov. 

Liadny z navrhovaterov nemá nárok na výplatu úrokov z peňažných prostriedkov 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, as., Č. ú: SK89 5600 0000 0016 0044 
3002 BIG: KOMASK2K 

6. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené uzneseniami 
mestského zastupiterstva 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. 
48/2016 zo dňa 14.04.2016. 

II. 

Časový plán súťaže 

1 Vyhlásenie súťaže: 19.4.2016 

2. Ohliadku nehnutel'ností je potrebné dohodnúť vopred JUDr. Bronislavoú Chomovou na 
tel.č. 044/5565240, resp. e·mailom: b.chomova@mikulas.sk. Navrhovater má možnosť 
nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa nachádzajú na 
Mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách, kontaktná osoba: JUDr 
Bronislava Chomová, č. dv. 207, tel.č.: 044/5565240, e-mail: b.chomova@mikulas.sk. 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 19.5.2016 do 14.00 hod 

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


4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 23.5.2016 o 14.00 
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. 

Dátum podpisu uznesenia: 

Ing. Ján~iáČ. PhD. 
primátor mesta 

18042016 


