
tvíESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTV A 

zo dňa 23. júna 2016 číslo 70/2016 

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

Mestské zastupltel'stvo 

I. konštatuje, že 

komisia finančná a majetkovoprávna MsZ prerokovala dňa 06.06.2016 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. Mestská rada 
prerokovala dňa 16.06.2016 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. 

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. 

Okoličné: 

1.1 pozemku parc. č. KN-C 1333/5 ostatné plochy o výmere 25 m2, zapísaný v katastri 
nehnutel'ností na LV č. 1628, nachádzajúci sa v priemyselnej zóne, v prospech Železnice 
Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", so sídlom Klemensova 8, 813 
61 Bratislava, IČO: 31 364 501, za kúpnu cenu 340 eur (t.j. 13,60 eur/m2). Všeobecná 
hodnota pozemku parc. č. KN-C 1333/5 podl'a znaleckého posudku č. 56/2013 zo dňa 

25.09.2013 vyhotoveného spoločnosťou Znalecká organizácia PBT, s.r.o., Ul. Pri Rajčianke 
49, 010 01 Žilina, IČO: 46 352 830, je stanovená na 340 eur, čo je 13,60 eur/m 2 . Zostatková 
hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.05.2016 predstavuje 
362,50 eur, čo je 14,50 eur/m2. 



1.2 pozemku parc. Č. KN-C 1333/6 ostatné plochy o výmere 8 m2
, zapísaný v katastri 

nehnuterností na LV Č. 1628, nachádzajúci sa v priemyselnej zóne, v prospech Železnice 
Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", so sídlom Klemensova 8, 813 
61 Bratislava, IČO: 31364501, za kúpnu cenu 106,48 eur (t.j. 13,31 eur1m2

). Všeobecná 
hodnota pozemku parc Č. KN-C 1333/6 podľa znaleckého posudku Č. 46/2015 zo dňa 
17.11.2015 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing Zuzanou Benčovou, je stanovená na 106,48 
eur, zaokrúhlene 105 eur, čo je 13,31 eur/m2 Zostatková hodnota prevádzaného majetku 
mesta vedeného v účtovníctve k 31 .05.2016 predstavuje OAO eur, čo Je 0,05 eur/m2 

Kúpna cena celkom: 446,48 eur. 
Výmera spolu: 33 m2

. 

Účelom prevodu je modernizácia technickej infraštruktúry železničnej trate pre dosiahnutie 
európskych parametrov pod ra medzinárodných dohôd, ako verejnoprospešnej stavby, v rámci 
realizácie stavby: .Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš 
- Poprad - Tatry (mimo)". Ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastnlckych vzťahov 

k pozemkom parcelné Č. KN-C 1333/5, KN-C 1333/6 pod stavebnými objektmi "preložky 
rozvodov NN SSE" (patky pod elektrický stlp), smerujúce k vydaniu stavebného povolenia 
v rámci stavby: "Modernizácia železničnej trate Lilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš
Poprad - Tatry (mimo)" vo verejnom záujme v súlade s platným územným plánom mesta 
Liptovský Mikuláš, na ktorú bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš právoplatné územné 
rozhodnutie o umiestnení stavby pod Č. ÚRaSP 2008/05770- TA 1 zo dňa 31.12.2008. 
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: 

pozemky, ktoré sú predmetom odpredaja, budú slúžiť na výstavbu modernizácie železničnej 
trate pre dosiahnutie európskych parametrov pod ra medzinárodných dohôd ako 
verejnoprospešnej stavby, v rámci realizácie stavby: "Modernizácia železničnej trate Lilina -
Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)", 

Vládou Slovenskej republiky bol schválený dlhodobý program rozvoja železničných ciest, kde 
bola definovaná aj priorita modernizácie technickej infraštruktúry železničného koridoru, ktorého 
súčasťou je vyššia citovaná stavba, 
ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom zo strany štátu, na 
ktorých bude umiestnená a vybudovaná stavba vo verejnom zaujme v zmysle zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení 
a v súlade s platným územným plánom mesta Liptovský Mikulaš, 

ide o všestranný rozvoj územia a potreby obyvaterov, 
na danú stavbu bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš právoplatné územné rozhodnutie 
o umiestnení stavby pod Č. ÚRaSP 2008/05770-TA 1 zo dňa 31 12.2008 

2. predaj prebytočného nehnuteľného majetok spósobom pod/'a§ 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znen! (priamy predaj najmenej za cenu vo výške 
všeobecnej hodnoty majetku), v k.ú. Palúdzka - pozemku parc. Č. KN-C 45/8 ostatné plochy o 
výmere 232 m2

, (ako diel "1") pod ra geometrického pianu Č. 44026595-6/2016, 
nachadzajúceho sa medzi areálom firmy PROCAR, a.s., Liptovský Mikuláš a záhradami 
rodinných domov na ul. Demanovská, v prospech Vladimíra Greška, trvale bytom Bobrovec Č. 
359, 032 21 Bobrovec, za kúpnu cenu 5 800 eur (t.j. 25 eur/m2

). Zámer odpredať predmetný 
pozemok schválilo mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 14.04.2016 uznesením č. 

48/2016. 

Všeobecná hodnota pozemku parc.č. KN-C 45/8 podľa znaleckého posudku Č. 011/2016 zo 
dňa 1102.2016 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Jozefom Pavlikom je stanovená na 3 



950,96 eur, zaokrúhlene 3 950 eur, čo je 17,03 eur/m2
. Zostatková hodnota prevádzaného 

majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30.05.2016 predstavuje sumu 11,60 eur, čo je 0,050 
eur/m2

, Kedže v danom prípade ide o priamy predaj mimo obchodnej verejnej súťaže, musí 
kupujúci pred uzatvorením kúpnej zmluvy predložiť čestné vyhlásenie o tom, že nemá osobitný 
vzťah k mestu podľa § 9a ods. 6 zákona č, 138/1991 Zb, o majetku obcí v platnom znení. 
Kúpna zmluva bude uzatvorená s podmienkou, ktorá stanoví, že ak sa preukáže, že čestné 

vyhlásenie ku dňu podpisu zmluvy bude nepravdivé alebo zavádzajúce, má predávajúci právo 
od kúpnej zmluvy odstúpiť, Pre tento prípad bude v zmluve dohodnutá zmluvná pokuta vo 
výške 5 % z kúpnej ceny, Uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta, 
internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. 

3. predaj prebytočného nehnute/'ného majetku spôsobom pod/'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb, o majetku obc! vp/atnom znen! ako prEpad hodný osobitného zreteľa, vk. ú 
Liptovský Mikuláš - pozemku parc. Č. KN-C 6554/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 
m2 podl'a geometrického plánu Č. 44026595 - 128/2015, nachádzajúceho sa na ul. Štúrovej 
(pred Hotelom Európa), Michalovi Kováčovi a manželke Ľubici Kováčovej do BSM, obaja 
trvale bytom Beňadiková 124, 032 04 Liptovský Ondrej, za kúpnu cenu 594 eur (t. J. 66 
eur/m 2

). Účelom prevodu je vybudovanie schodov na pozemku vo vlastníctve mesta, ako 
vyriešenie vstupu do objektu "Hotel Európa" súp. Č. 808 postavený na pozemku parc. č, KN-C 
11/1 vo vlastníctve žiadaterov (LV č, 1796), v rámci rekonštrukcie objektu. 

Všeobecná hodnota pozemku parc, č, KN-C 6554/2 podra znaleckého posudku č, 150/2016 zo 
dňa 15.06,2016 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 
403,74 eur, zaokrúhlene na 405 eur, čo je 44,86 eur/m2

, Zostatková hodnota prevádzaného 
majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.05.2016 predstavuje sumu 149,37 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 pred objektom: "Hotel Európa" súp. č, 808 
postavený na pozemku parc. Č. KN-C 11/1 vo vlastnlctve žiadaterov, ktorí ho využijú na 
vybudovanie vstupu do objektu z jeho severnej strany, v rámci jeho rekonštrukcie; pozemok má 
pre svoje umiestnenie obmedzené samostatné využitie a určený je len pre konkrétneho záujemcu. 

4. predaj prebytočného nehnute/'ného majetku spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. ej zákona č, 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného 'zTeteľa, zriadenie 
predkupného práva v prospech mesta Liptovský Mikuláš a zriadenie vecného bremena 
spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete (teplovod) v prospech mesta Liptovský Mikulá~, 
v k. Ú. Liptovský Mikuláš - pozemku parc. č, KN-C 358/37 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1038 m2 podľa geometrického plánu Č. 44740221-24/2016 /nehnuteľnosť sa 
nachádza v areáli bývalých Považských kasárníl v prospech Liptovsko-oravského seniorátu 
Evanjelickej cirkví a. v. na Slovensku so sídlom v Liptovskom Ondreji adresa sídla' 
Liptovský Ondrej 77, 032 04 Liptovský Ondrej, IČO: 31 928846, za kúpnu cenu 1 euro. 
Pozemok parc. č, KN-C 358/37 je pril'ahlou plochou, ktorá svojím umiestnen fm a využitfm tvor[ 
neoddeliteľný celok so stavbou súp. Č. 3938 postavenou na parcele Č. KN-C 358/4 vo 
vlastníctve nadobúdatel'a (LV č, 8033), Na časti pozemku parc, č, KN-C 358/37 plánuje 
žiadateľ realizovať výstavbu nových parkovacích plôch potrebnú k rekonštrukcii objektu súp č 

3938 na školské zariadenie a zriadenie nového výjazdu z areálu v rámci stavebného konania a 
časť pozemku parc. Č. KN-C 358/37 žiadater využije ako prístupovú plochu k svojmu objektu 



Kúpna zmluva bude uzatvorená za podmienky zriadenia predkupného práva v prospech mesta 
Liptovský Mikuláš podľa § 603 ods. 2 Občianskeho zákonníka na celý predmet kúpy za 
rovnakú cenu, za akú ho kupujúci nadobudol, a to pre prípad akéhokol'vek prevodu na tretiu 
osobu. Predkupné právo sa zriadi ako vecné právo a vznikne vkladom do katastra 
nehnuterností, pričom pôjde o zriadenie predkupného práva ako časovo neobmedzeného. 

V zmluve bude dohodnuté, že kupujúci sa zaväzuje, že predmet kúpy bude využlvať výlučne 
na výchovnovzdelávací proces a s tým súvisiace činnosti. V prípade nedodržania účelu sa 
kupujúci zavazuje, že predmet kúpy odpredá mestu Liptovský Mikuláš za rovnakú cenu, za 
ktorú ho kupujúci nadobudol, zníženú o zmluvnú pokutu, ktorou bude výška prípadného 
zhodnotenia prevádzanej nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku a náklady na vklad zmluvy 
do katastra nehnuternosti. Zároveň bude v zmluve dohodnuté, že v prípade, ak Liptovsko
oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku zhodnoti prevádzanú nehnuternosť od 
nadobudnutia vlastnickeho práva a dôjde k uplatneniu predkupného práva zo strany mesta, 
mesto Liptovský Mikuláš uhradí Liptovsko-oravskému seniorátu Evanjelickej cirkvi a.v. na 
Slovensku toto zhodnotenie na základe vypracovaného znaleckého posudku V prípade 
prevodu tejto nehnuternosti na tretiu osobu, a to aj v prípade, že sa táto tretia osoba zmluvne 
zaviaže užívať predmet kúpy na vzdelávací proces a s tým súvisiace činnosti, je potrebný 
predchádzajúci súhlas mestského zastupitel'stva. Zmluvné strany sa zároyeň dohodnú, že 
predmet zmluvy sa nesmie zaťažiť záložnými právami, vecnými bremenami a inými právami 
treUch osOb, s výnimkou získania finančných prostriedkov z eurofondov. V prípade, že by malo 
dôjsť k zaťaženiu nehnuternosti, je potrebný súhlas mestského zastupiterstva. 

Kupujúci sa v zmluve ďalej zaviaže, že mestu Liptovský Mikuláš predloží spracovanú 
projektovú dokumentáciu, v ktorej bude zakreslené dopravné napojenie, ktorým sa rozumie 
výjazd z areálu zo severozápadnej strany a parkoviská na schválenie jednotlivým komisiam 
mestského zastupiterstva, ešte predtým ako požiada o vydanie územného rozhodnutia 
a stavebného povolenia na rekonštrukciu svojho objektu súp. č. 3938. Kupujúci sa zároveň 
zaviaže k povinnosti vybudovať na vlastné náklady výjazd z objektu súp. Č. 3938. Pre prípad 
nedodržania tohto záväzku, sa kupujúci zaväzuje, že predmet kúpy odpredá mestu Liptovský 
Mikuláš za rovnakú cenu, za ktorú ho nadobudol. 

V zmluve sa kupujúci ďalej zaviaže, že vyhotoví na vlastné náklady "projekt organizácie 
dopravy celého areálu bývalých kasarní" v zmysle požiadaviek mesta Liptovský Mikuláš, ktorý 
bude súčasťou projektu pre stavebné povolenie. V prípade, že kupujúci nesplní tento zaväzok, 
je povinný predavajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500 eur, kt(;:lfá je adekvátna 
k vypracovaniu takéhoto projektu. 

V prípade, že kupujúci v lehote do dvoch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o povolení 
vkladu tejto zmluvy do katastra nehnuterností nezíska právoplatné stavebné povolenie na 
výstavbu parkoviska a nezačne s touto výstavbou v rámci rekonštrukcie objektu súp. Č. 3938, 
je povinný spätne predať predávajúcemu predmet kúpy, za rovnakú cenu, za akú ho kupujúci 
nadobudol Kupujúci je povinný spatne predať predávajúcemu predmet kúpy za rovnakú cenu, 
za akú ho kupujúci nadobudol aj v pripade, ak neskolauduje predmet kúpy do piatich rokov 
odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu zmluvy do katastra nehnutel'nosti. 

Súčasťou kúpnej zmluvy bude aj zriadenie časovo neobmedzeného a bezodplatného vecného 
bremena spočívajúce v práve uloženia teplovodného potrubia cez pozemok parc Č. KN-C 
358/28 vo vlastníctve Liptovsko-oravského seniorátu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (LV 
Č. 8033), v prospech vlastníka teplovodu t. j. mesta Liptovský Mikuláš ako oprávneného 
z vecného bremena, v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne Č. 44740221-24/2016 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 3105.2016 
predstavuje hodnotu 30 267,042 eur, čo je 29,159 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 zrete/'a: 
pozemok, ktorý je predmetom odpredaja, je prirahlou plochou, ktorá svojím umiestnením 

a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou súp, Č. 3938 vo vlastníctve nadobúdatera; pozemok 
má pre svoj tvar obmedzené samostatné využitie a tvori prfstup k objektu súp, t. 3938, pre mesto 
je nevyužiterný a nepotrebný, útelný Je len pre konkrétneho záujemcu. 

- pozemok, ktorý je predmetom prevodu podra tohto návrhu, mal byt už predmetom prevodu 
Kúpnej zmluvy a zmluvy o predkupnom práve Č. 1419/2014/Práv, zo dňa 28,03,2015 uzatvorenej 
medzi mestom Liptovský Mikuláš, ako predávajúcim a oprávneným z predkupného práva 
a Liptovsko-oravským seniorátom Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, ako kupujúcim a povinným 
z predkupného práva, ktorej vklad bol povolený v katastri nehnutel'ností pod č. V 1319/2015 dňa 
28.04.2015 a ktorou mesto Liptovský Mikuláš odpredalo objekt súp č. 3938, postavený na 
pozemku parc. Č. KN-C 358/4, spolu s pozemkom parc. č, KN-C 358/28 Liptovsko-oravskému 
seniorátu Evanjelickej cirkví a.v. na Slovensku, bez priľahlej plochy. 

- Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku je nezisková organizácia, bez 
možnosti podnikania. 

5. a) podľa § 9 ods. 2 pfsm. a) zákona č, 138/1991 Zb, o majetku obcí v platnom znení spôsob 
prevodu vlastníctva nehnufe/'nosfí v k. Ú. Okolii5né - 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) pod/'a § 9 ods. 2 písm. b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
podmienky obchodnej verejnej súťaie /ďalej len "OVSN

/ na prevod nehnute/'ností 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 schvaľované podmienky 

schválené na mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesením Č. 70/2016 zo dňa 
23. 06. 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 
nehnuterností: 

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

b} pozemku parc. Č. KN-C 645/1 zastavané plochy a nádvoría o výmere 257 m 2
, 

nachádzajúce sa vk. Ú. Okoličné, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, pričom 

predmetné nehnuternosti sú zapísané na LV č , 631 v katastri nehnuterností vedenom 
Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastráln ym odborom. 



2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže: 

Podľa 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 maxima lne 30%. 
Pozemok je určený na zastavenie v zmysle definície urbanistického bloku. 

Prevládaiúcim funkčným využitím je formujúce typický verejný charakter prostredia 
s koncentraciou zariadení občianskej vybavenosti celomestského a regionalneho významu 
vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateľov i návštevníkov 
mesta, najma: 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 nenarúša svojimi priestorovými a prevádzkovým i 
nárokmi prevládajúci charakter a kvalitu prostredia, najma: bytové domy spolyfunkčným 
parterom, rodinné domy s integrovanými zariadeniami občianskej vybavenosti v existujúcej 
zástavbe, vhodne začlenené do okolitého prostredia, rodinné domy v existujúcej 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 ob6ianskej 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 zohľadňovať nielen 
územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, zariadenia technickej 
infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia, plochy upravenej zelene, CSPH ako súčasť 
objektov a areálov ob6ianskej vybavenosti. 

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

vybavenosti, najmä: rodinné a bytové domy (mimo objektov v existujúcej zástavbe) narúšajúce 
charakter okolitej zástavby, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, 
stavebníctva, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených 
systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva /zbemé 
dvory, zberne druhotných surovín/, zariadenia energetiky lokalneho významu bez negatívnych 
dopadov na okolité prostredia Ifotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná 
elektráreň/, zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva /cintoríny, 
urnové háje, krematóriá/, samostatne stojace CSPH. 

Stavba "Iná budova" súp. Č. 50 sa nachádza v mestskej časti Liptovského Mikuláša -
Okoličné, na ul. Okoličianska s napojen Im na hlavnú verejnú komunikáciu. Jedná sa o 
jednobytový samostatne stojaci rodinný dom bez podpivničenia s jedným nadzemným 
podlaž1m. Budova nie je v súčasnosti využlvaná Vzhľadom 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 
25600 eur, (slovom: dvadsaťpäťtisícšesťsto eur), z toho cena pozemku predstavuje 10 280 
eur (I. j. 40 eur/m2

) a cena stavby predstavuje 15 320 eur. 

Kúpnu cenu zníženú o zloženú finan6nú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok 
obchodných verejných súťaží uhradí víťaz súťaže najneskôr do 14 dní od uzatvorenia kúpnej 
zmluvy. Cena predmetných nehnuteľností na základe znaleckého posudku č 86/2015 
vypracovaného znalkyňou Ing. Danou Piatkovou zo dňa 23.06.2015 ako všeobecná hodnota 



majetku pocJl'a 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 eurl 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, t. j, 5 120 
eur (slovom päťtisfcstodvadsať eur), ktorá musí byť zložená na bankový účet vedený v Prima 
banke Slovensko, a.s., Č. ú.: SK 61 56000000001600448065 BIC: KOMASK2X najneskôr tri 
pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov. 

Žiadny z navrhovateľov 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, 8.s. , č. ú : SK89 5600 0000 0016 0044 3002 
BIG KOMASK2X 

6. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené uzneseniami 
mestského zastupiteľstva 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 2310.2014, 

II. 

Časový plán sút'aže 

1. Vyhlásenie súťaže: 28.06.2016 

2. Ohliadku nehnutel'nostl je potrebné dohodnúť vopred JUDr. Bronislavou Chomovou na tel.č. 
044/5565240, resp. e-mailomb.chomova@mikulas.sk. Navrhovatel' 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: bchomova@mikulas.sk. 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 28.07.2016 do 14.00 hod 

4, Termín otvárania obálok a vyhodnoten ia súťažných návrhov je 03.08.2016 o 14.00 hod 

5. Víťaz súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 90 dni 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 ponúknutä kúpna 
cena za nehnutel'nosti predložená navrhovaterom. 

2. Víťazom súťaže sa stáva podaný navrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržaní 
všetkých podmíenok súťaže, V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín 
podania návrhu 
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6. aj podla § 9 ods, 2 písm. aj zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom zneni spósob 
prevodu vlastníctva nehnute/'nosti vk. Ú. Liptovský Mikufáš ako prebytočného majetku mesta 
- bytu č. 83, v bytovom dome súp. Č. 1894, vchod Č. 12,5 poschodie - obchodnou verejnou 
súťažou (dalej len "OVS"), 

bJ podla § 9 ods. 2 písm. bJ zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znenf 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti v k. ú, Liptovský Mikuláš -
bytu Č . 83, v bytovom dome súp Č. 1894, vchod Č. 12, 5. poschodie, nasledovne 

Osobitne schval'ované podmienky 

schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesením Č, 70/2016 zo dňa 
2306.2016 

I. 

Predmet obchodnej verejnej súťaže 

byt č. 83 nachádzajúci sa na 5. poschodí bytového domu s. Č. 1894, vchod č. 12 na 
Vrbickej ulici v Liptovskom Mikuláši (lokalita pri " Papuči") 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu 
súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to : 

nehnute/'nosť: byt, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a na pozemku parc. Č. KN C 2941128 zastavané plochy a nádvoria v podiele 
3630/693800, nachádzajúce sa na území mesta Liptovský Mikufáš, zapísané na L V č 5173 a 

4401 kat. územie Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš. Byt č. 

83 nachádzajúci sa na 5. poschodí bytového domu s. č, 1894, vchod č. 12, na Vrbickej ulici, 
o podlahovej ploche 36,30 m2

, popis nehnuteľnosti - jednoizbový byt s kompletným 
príslušenstvom. Príslušenstvo bytu tvorí kuchyňa, predsieň, kúpel'ňa a Wc. K bytu prináleží 
pivnica nachádzajúca sa v suteréne, Vykurovanie a TÚV je zo spofočného zdroja - plynovej 
kotolne. V bytovom dome sú výťahy. Bytový dom sa nachádza v širšom centre mesta na 
Vrbickej ulici. 

2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže. na bývanie 

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 23 
900 €, slovom dvadsaťtritisícdeväťsto eur. 

Kúpnu cenu v zmysle Všeobecných podmienok obchodných súťaží uhradí viťaz súťaže 

najneskOr do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Cena predmetnej nehnuteľnosti na základe 
znaleckého posudku č. 99/2016 zo dňa 18,05.2016 vypracovaného súdnou znalkyňou Ing. 
Danou Piatkovou predstavuje sumu 23 919,61 eur, zaokrúhlene 23 900 eur. 

4, Výška finančnej zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok obchodných verejných 
súťaží predstavuje sumu 200 € (slovom dvesto eur). Zábezpeka musí byť zložená na bankový 
účet vedený v Prima banke Slovensko, a.s., Č. účtu 1600448065/5600, IBAN SK61 56000000 
0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X, najneskOr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na 
podávanie návrhov. 

5. Účastnícky poplatok v sume 30 € sa uhrádza do pokladne MsÚ alebo na číslo účtu 
1600443002/5600, IBAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC. KOMASK2X vedený v Prima 
banke Slovensko, a,s. Účastnlcky poplatok sa nevracia. 

6. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené uzneseniami 
mestského zastupltel'stva Liptovský Mikuláš č 52/2012 zo dňa 14 05 2012, č 137/2012 zo dňa 
13.12.2012,59/2013 zo dňa 27.06,2013 a č. 102/2014 zo dňa 23.10,2014 



II. 

Časový plán súťaže 

1. Vvhlásenie súťaže: 28.06.2016. 

Ohliadku nehnuteľnosti je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch od 7 OO hod do 
15.00 hod. na tel. Č. 0905 346564 resp. e-mail vladimir.lisv@mikulas.sk. Záujemca má 
možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalšich podkladov, ktoré sa nachádzajú na 
mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách Č. dverí 204, II. poschodie 
u JUDr. Soni Lakotovej, tel. 6. 044/5565241, e-mail: s.lakotova@mikulas.sk. 

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 28.07.2016 o 14.00 hod 

3. Termín otvárania obálok a vYhodnotenia sút'ažných navrhov ie 04.08.2016 o 13.00 hod 

4. Uzavretie kúpnej zmluvy do 90 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou V prípade, že 
do 10 kalendárnych dnf od vyzvania na uzavretie zmluvy vlt'az sút'aže 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. 

2. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou pri 
dodržanf všetkých podmienok súťaže V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší 
termín podania návrhu. 

7, zámenu nehnute/'ností sp6sobom pod/'a § 9a ods. 8 p!sm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku 
obc! v p!atnom znení ako prípad hodný osobitného zrete/'a, v k. ú. Liptovská Ondrašová, a to: 

a) pozemky podľa geometrického plánu č, 44026595-115/2015: parc, Č. KN-C 1070/10 
trvalé trávne porasty o výmere 569 m2 a parc. č, KN-C 88/601 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 225 m2
, nachádzajúce sa v lokalite prí cintor!ne; 

b) pozemky podl'a geometrického plánu Č. 44026595-99/2013: parc. č, KN-C 1036/2 
ostatné plochy o výmere 172 m2

, parc. Č. KN-C 1036/3 ostatné plochy o výmere 76 
m2

, parc. č, KN-C 1036/4 ostatné plochy o výmere 87 m2
, parc, Č. KN-C 636 záhrady 

o výmere 234 m2 v podiele 1/1-ina a parc, Č. KN-C 637 záhrady o výmere 337 m2 

v spoluvlastníckom podiele 1/3-ina nachádzajúce sa v blfzkosti ul. Tatranskej, 
e) pozemok podľa geometrického plánu č 36735299-32/2014: parc. č KN-C 360/161 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 110m2
; nacl1ádzajúci sa na ul, Mincovej, 

vo vlastníctve mesta Liotovskv Mikuláš /pozemky spolu o výmere 1585,33 m2
/ 

zameniť za pozemky: 

al parc. č. KN-C 88/570 zastavané plochy a nádvoria o výmere 481 m2
, 

bi parc. č. KN-C 88/571 zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2
. 

cl parc. č. KN-C 88/572 zastavané plochy a nádvoria o výmere 205 m2
, 

dl parc. č. KN-C 88/573 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2
, 

el parc. č. KN-C 88/574 zastavané plochy a nádvoria o výmere 214 m2
, 

fi parc. č. KN-C 88/575 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2
, 

gi parc. č. KN-C 88/576 zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2
, 

hl parc. č. KN-C 88/577 zastavané plochy a nádvoria o výmere o výmere 5 m2
, 

il parc. č KN-C 88/578 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2
, 
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j) 
k) 
I) 
m) 
n) 
o) 
p) 
q) 

parc. Č. 
parc. Č. 
parc. Č. 

parc. Č. 
parc. Č. 

parc. č. 
parc. č. 
parc. č. 

KN-C 88/579 zastavané plochy a nádvoria o výmere 243 m2
, 

KN-C 88/581 zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m
2

, 

KN-C 88/582 vodné plochy o výmere 57 m2
, 

KN-C 1070/3 trvalé trávne porasty o výmere 56 m
2

, 

KN-C 1070/4 trvalé trávne porasty 64 m2
, 

KN-C 1070/5 trvalé trávne porasty o výmere 74 m
2

, 

KN-C 1070/7 trvalé trávne porasty o výmere 840 m2 

KN-C 1070/8 trvalé trávne porasty 29 m2 

Ipozemkv o celkove; výmere 2448 m2
/ nachádzajúce sa pri cintorlne. zapísané v katastri 

nehnutel'ností na LV Č. 5665 v podielovom spoluvlastníctve v prospech: 1 Bohdany 
Jašíkovej, trvale bytom Fr. Král'a 489/21, 033 01 Liptovský Hrádok (v podiele 6/27-in); 2 
Kazimíra Krivoša, trvale bytom Jefremovská 614/6, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny 
(v podiele 6/27-in); 3. Bohdany Hideghétiovej, trvale bylom Liptovský Peter 253, 033 01 
Liptovský Hrádok (v podiele 2/27-ln); 4. Eleny Gondovej, trvale bytom Hybe 410, 032 31 
Hybe (v podiele 2/27-in); 5. Mgr. Ivety Janéiaovej, trvale bytom Kollárova 2134/3, 903 01 
Senec (v podiele 2/27-in); 6. Ing, Pavla Krivoša, trvale bytom S. B. Hroboňa 173/17, 031 05 
Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová (v podiele 1/9-ina); 7, Emílie Krivošovej, trvale 
bytom Myslavská 382/310, 040 16 Košice (v podiele 1/9-ina) a 8. Evy Záhorovej, trvale bytom 
Dušana Kováča 411/4,03105 Liptovský Mikuláš (v podiele 1/9-ina), 
Uvedenou zámenou dôjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastnlckych 
vzl'ahov k pozemkom parc. č . KN-C 88/570, 88/571, 88/572, 88/573, 88/574, 88/575, 88/576, 
88/577, 88/578, 88/579. 88/581, 88/582, 1070/3. 1070/4, 1070/5, 107017, 1070/8 
nachádzajúcich sa pri cinlorfne v k. Ú. liptovská Ondrašová, na ktorých je v časti umiestnená 
a vybudovaná stavba chodníka k cintorínu a vstup do cintorína vo vlastníctve mesta, pričom 
časť zamieňaných pozemkov plánuje mesto využiť vo verejnom záUjme na budúcu výstavbu 
parkovacích plôch pre cintorfn a časť pozemkov tvoria stavebné pozemky urbanistického bloku 
"obytné územie s prevahou rodinných domov", ktoré sú v prevažnej časti v ochrannom pásme 
cintorína podľa platného územného plánu mesta. Podielovi spoluvlastníci evidovaní v katastri 
nehnuteľností na LV Č. 5665 získajú uvedenou zámenou od mesta do jednotlivých 
spoluvlastníckych podielov stavebné pozemky urbanistického bloku ,obytné územie 
s prevahou rodinných domov", podľa platného územného plánu mesta liptovský Mikuláš. 

V prípade, ak sa na pozemkoch v lokalite pri cintoríne, a to na pozemku parc.' č, KN-C 1070/10 
podľa geometrického plánu č, 44026595-115/2015 alebo na pozemku parc. č, 88/601 pacHa 
geometrického plánu č. 44026595-115/2015 preukáže, že sa tam nachádzajú detské preliezky 
vo vlastníctve mesta, tieto preložia podieloví spoluvlastníci zapísaní v katastri nehnuterností na 
LV Č. 5665 na iné miesto v danej lokalite na vlastné náklady, na miesto určené mestom. Pre 
prípad nedodržania tejto podmienky, bude v zámennej zmluve voči podielovým 
spoluvlastníkom dohodnutá pokuta vo výške 800 eur. 

Všeobecná hodnota nehnutel'ností vo vlastnfctve mesta, a to pozemkov parc. č, KN-C 
1070/10, parc, Č. 88/601, parc. č. KN-C 1036/2, parc, Č. KN-C 1036/3, parc. č KN-C 1036/4, 

parc. Č. KN-C 636, parc Č. KN-C 637 v podiele 1/3-ina, parc. i":. KN-C 360/161 podl'a 
znaleckého posudku Č. 133/2016 zo dňa 24.05.2016 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. 
Miroslavom Todákom je stanovená na 34 83333 eur. Všeobecná hodnota nehnulel'ností 
v podielovom spoluvlastníctve rodiny Krivošavej podľa znaleckého posudku č, 133/2016 zo 
dňa 24.05,2016 vyhotoveného súdnym znalcom Ing Miroslavom Todákom je stanovená na 
34430.59 eur. 

Nakoľko hodnota vzájomne zamieňaných nehnuteľností podľa znaleckého posudku nie je 
rovnaká, zmluvné strany sa v zmluve dohodnú, že podielovi spoluvlastníci zapísani v katastri 
nehnuteľností na LV Č. 5665 (rodina Krivošavá) doplatia mestu liptovský Mikuláš rozdiel vo 
výške 402.74 eur Cena zamieňaných nehnuteľností na základe dohody zmluvných strán je 



cena určená znaleckým posudkom. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta 
vedeného v účtovníctve k 31.05.2016 predstavuje 16910,704 eur, čo je 10,67 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 zretel'a: 

ide o zámenu nehnutel'ností, na základe ktorej dôjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu 
usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom parc. č. KN-C 88/570, 88/571, 88/572, 88/573, 
88/574, 88/575, 88/576, 88/577, 88/578, 88/579, 88/581, 88/582, 1070/3, 1070/4, 1070/5, 1070/7, 
1070/8 nachádzajúcich sa pri cintoríne vk. ú. Liptovská Ondrašová, na ktorých je v časti 
umiestnená a vybudovaná stavba chodníka k cintorínu a vstup do cintorína vo vlastníctve mesta, 
pričom časť zamieňaných pozemkov plánuje mesto využiť vo verejnom záujme na budúcu výstavbu 
parkovacích stání pre cintorín a časť pozemkov tvoria stavebné pozemky urbanistického bloku 
"obytné územie s prevahou rodinných domov", ktoré sú v prevažnej časti v ochrannom pásme 
cintorína podl'a platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš. 

Dátum podpisu uznesenia: 

Ing. Jän~lhäČ' PhD. 
primátor mesta 

24. 06.2016 


