
ťvlESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSK'Ý MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKEHO ZASTUPITEĽSTV A 

zo dňa 12. mája 2016 číslo 55/2016 

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 25.04.2016 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, okrem 
bodu 2., kde odporučila kúpnu cenu 50 eur/m2 . Mestská rada prerokovala dňa 05.05.2016 
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. 

2. k časti II. bodu 3.: 
uznesením mestského zastupitel'stva v Liptovskom Mikuláši č.127/2015 zo dňa 15.10.2015 
bolo schválené uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí (vodovodná prípojka, splašková kanalizácia, 
dažďová kanalizácia, STL plynovod, elektrické rozvody VN vedenia, elektrické rozvody NN 
vedenia a verejné osvetlenie), v k. 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 budúcim vlastníkom uvedených sietí, ktoré budú vybudované v rámci 
stavby: "Rodinné domy - Nová Palúdzka". Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena medzi zmluvnými stranami bola podpísaná dňa 11.11.2015 pod Č. 958/2015/Práv. 



II. schv.l'uje 

1. predaj prebytočného nehnute/'ného majetku spósobom podla § 98 ods. 8 písm. ej zákona č 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú, 

Liptovský Mikuláš - pozemku parc. Č. KN-C 2573/2 záhrady o výmere 76 m2
, zapísaného v 

katastri nehnuteľností na lV Č. 4401, nachádzajúceho sa na ul Partizánov, Dagmar 
Horákovej a manželovi Lud'kovi Horákovi do BSM, obaja trvale bytom Nábrežie Dr A 

Stodolu 1796/52, 031 01 Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 2 508 eur (t. j. 33 eur/m\ 
Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc č, KN-C 2573/2, ktorý 
svojím oplotením tvorí kompletný celok s pozemkami parc. č KN-C 2572, KN-C 2573/1, KN

C 2574 a stavbou: "Rodinný dom" súp. Č. 950 stojacou na pozemku parc, č ,KN-C 2572 (LV 

č. 1993) vo výlučnom vlastnlctve Dagmar Horákovej. 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30.042016 
predstavuje sumu 1 261,73 eur, čo je 16,597 eur/m2

. Ide o prevod majetku mesta z dôvodu 
hodného 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. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č, KN-C 2573/2, ktorý tvori už viac ako 68 
rokov svojim oplotením kompletný celok s pozemkami parc. č, KN-C 2572, KN-C 2573/1, KN-C 
2574 a stavbou: "Rodinný dom" súp. č. 950 stojacou na pozemku parc. č KN-C 2572 vo 
výlučnom vlastnlctve žiadateľky Dagmar Horákovej. Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad 

skutkového a právneho stavu. Ide teda o prevod vlastníctva, ktorý je určený len pre konkrétneho 
záujemcu, nakoľko pozemok je t. č. oplotený k stavbe rodinného domu 

2. predaj prebytočného nehnuteľného majetku sp6sobom podla § 9a ods, 8 písm. ej zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obc! v platnom znenf ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. 
Liptovský Mikuláš - pozemku parc. č. KN-C 2573/3 záhrady o výmere 2 m2

, zapísaného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 4401, nachádzajúceho sa na ul. Partizánov, Michalovi 
Martikánovi a manželke lenke Martikánovej do BSM, obaja trvale bytom Nábrežie Janka 
Kráľa 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 66 eur (t. j. 33 eur/m\ Účelom prevodu 

je vyriešenie a zabezpečenie prepojenia nehnuteľností vo vlastníctve žiadaterov, a to 
rodinného domu súp. č. 4287 na parcele č KN-C 3356/28 (LV č. 5232) s rodinným domom 
súp, č. 985 na parcele č. KN-C 2575 (LV č. 1448), cez pozemok parc. č. KN-C 2573/3 vo 

vlastníctve mesta. Všeobecná hodnota pozemku parc,č. KN-C 2573/3 podľa znaleckého 

posudku č. 7/2016 zo dňa 4.4.2016 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Alenou Vinčurovou 
je stanovená na 40,40 eur, zaokrúhlene na 40 eur, čo je 20,20 eur/m2

. Zostatková hodnota 
prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30.04.2016 predstavuje sumu 33,19 

eur, čo je 16,597 eur/m2 Ide o prevod majetku mesta z dôvodu 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 medzi rodinným domom súp. č, 4287 
postaveným na parcele č. KN-C 3356/28 a rodinným domom súp č. 985 postaveným na 
parcele č, KN-C 2575 vo vlastníctve žiadateľov, ktorí ho využijú na zabezpečenie prístupu 
k svojim nehnuteľnostiam, čím dôjde k ich prepojeniu; pozemok má pre svoj tvar a veľmi malú 

výmeru obmedzené samostatné využite, a tak je pre mesto nepotrebný a nevyužiteľný a určený 
je len pre konkrétneho záujemcu, 



3. uzatvorenie Dodatku Č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Č. 

958/2015/Práv. zo dňa 11.11.2015 spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí cez 
pozemky vo vlastníctve mesta, vk. Ú. Palúdzka - uzatvorenej medzi budúcim povinným z 
vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš a budúcim oprávneným z vecného bremena, 
Ing. Matejom Gécim, trvale bytom Kuzmányho 1255/35, 031 01 Liptovský Mikuláš, ktorej 
predmetom je uloženie 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 pozemok 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. 

Uzatvorením dodatku Č. 1 dôjde k vypusteniu textu: "elektrických rozvodov NN vedenia 
cez pozemky parc. č. KN-C 1866, KN-C 1868/2, KN-C 2011 (KN-E 2402/1) a elektrických 
rozvodov VN vedenia cez pozemok parc. Č. KN-C 1764 (KN-E 2419)" vo všetkých 
článkoch Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Č. 958/2015/Práv. 
Zvyšný text zmluvy zostáva nezmenený. Ide o uzatvorenie dodatku k zmluve podl'a § 9 
ods. 2 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

4. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve 
uloženia inžinierskych sietí (elektrické rozvody VN vedenia a elektrické rozvody NN 
vedenia), 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 2402l1, LV Č. 2990), 
KN-C 1764 (KN-E 2419, LV Č. 2990) a budúcim oprávneným z vecného bremena, 
spoločnosťou, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 

2927/8,01047 Žilina, IČO: 36442151, ako vlastníkom elektrických rozvodov VN vedenia 
a elektrických rozvodov NN vedenia. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena 
práva uloženia inžinierskych sietí, a to: elektrických rozvodov NN vedenia 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) a 
elektrických rozvodov VN vedenia cez pozemok parc. Č. KN-C 1764 (KN-E 2419) a práva 
vstupu za účelom prevádzkovania týchto sietí v prospech vlastníka NN a VN kábla ako 
budúceho oprávneného z vecného bremena. 
Riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii elektrických rozvodov 
VN vedenia a elektrických rozvodov NN vedenia vybudovaných v rámci stavby ,,9003 -
Liptovský Mikuláš - Palúdzka - Zah. TS LAS" v rozsahu vyznačenom na porealizačnom 
geometrickom pláne, a to najneskôr do 180 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 elektrických rozvody NN 
vedenia a elektrických rozvody VN vedenia cez pozemky vo vlastníctve mesta jednorazovú 
odplatu stanovenú znaleckým posudkom v čase uzatvorenia riadnej zmluvy o zriadeni 
vecného bremena. Ide o uzatvorenie zmluvy podl'a § 9 ods. 2 písm. e) zákona Č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení. 



III. berie na vedomie 

na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, schválenej mestským zastupitel'stvom 
Liptovský Mikuláš uznesením zo dňa 17. marca 2016 číslo 27/2016 v časti II. pod bodom 6., 
predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie 
kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena na predaj predmetu súťaže, a to 
nehnutel'ností nachádzajúcich sa v k. ú. Palúdzka, na ul. Palúčanská, a to: stavieb: "rodinný 
dom" súp. č. 16 na pozemku parc. č. KN-C 2099/142 o výmere 62 m2 , "rodinný dom" súp. č. 17 
na pozemku parc. č. KN-C 2099/143 o výmere 162 m2 , "rodinný dom" súp. č. 19 na pozemku 
parc. č. KN-C 2099/144 o výmere 171 m2 a pozemkov parc. č. KN-C 2099/142 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 62 m2 , parc. č. KN-C 2099/143 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 162 m2 , parc. č. KN-C 2099/144 zastavané plochy a nádvoria o výmere 171 m2 , parc. 
č. KN-C 2099/145 zastavané plochy a nádvoria o výmere 340 m2 , parc. č. KN-C 2099/3 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 523 m2 (pozemky spolu o výmere 6258 m2 ), 

zapísané na LV č. 4401 v katastri nehnutel'ností vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, 
katastrálnym odborom, za minimálnu požadovanú kúpnu cenu 199 000 eur, sa víťazom súťaže 
sooradím č. 1 stala spoločnost' InDevel. s.r.o .. Jesenského 1089/11. 01 001 Žilina. IČO: 
36418234. s ponuJkou kúpnej cenv 19:9100,00 eur. Súťaže sa zúčastnil jeden uchádzač. 

Dátum podpisu uznesenia: 

Ing. Ján~'~áČ' Phb. 
primátor mesta 

13.05.2016 


