
lviESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 16. septembra 2016 číslo 92/2016 
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 30.08.2016 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 1., kde odporučila kúpnu cenu pri odpredaji pozemku 50 eur/m2. Mestská rada 
prerokovala dňa 08.09.2016 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 5.: 
- uznesením mestského zastupitel'stva v Liptovskom Mikuláši č. 126/2008 zo dňa 30.10.2008 
bol schválený priamy predaj nehnutel'nosti v k.ú. Liptovský Mikuláš - pozemku parc. č. KN-C 
358/26 ostatné plochy o výmere 7401 m2 podl'a geometrického plánu č. 40003337-66/2008 
pod futbalovým ihriskom v areáli bývalých Považských kasární, v prospech Cirkevného 
zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Liptovský Mikuláš (ďalej len "ECAV"), 
s podmienkou zachovania jeho doterajšieho využitia ako športové ihrisko, za kúpnu cenu 
0,03 eura (Kúpna zmluva č. 431/2008/Práv., ktorej vklad bol povolený pod č. V 252/2009). 
Prevod predmetného pozemku bol kompenzáciou za pozemky o výmere 2 410m2 pri 
Základnej škole na ul. Čsl. brigády, ktoré mesto nadobudlo do svojho výlučného vlastníctva 
v rámci majetkovoprávneho usporiadania (pôvodne pozemky v areáli Základnej školy 
vlastnícky patrili cirkvi podl'a pozemnoknižných výpisov). Uzatvorením Kúpnej zmluvy č. 

431/2008/Práv. o prevode pozemku parc. č. KN-C 358/26 v prospech ECAV tak nedošlo 
k súdnemu sporu medzi mestom a ECAV o určenie vlastníckych práv k pozemkom v areáli 
Základnej školy. 



- v Kúpnej zmluve č. 431/2008/Práv. uzatvorenej medzi mestom ako predávajúcim a ECAV 

ako kupujúcim, ktorej predmetom bol pozemok parc. č. KN-C 358/26 ostatné plochy 
o výmere 7401 m2 pod futbalovým ihriskom, nebolo dojednané ustanovenie zriadenia 

predkupného práva ako vecného práva v prospech mesta Liptovský Mikuláš, podl'a § 603 

ods. 2 Občianskeho zákonníka na predmet kúpy, pre prípad akéhokol'vek prevodu na tretiu 

osobu. Taktiež na pozemky vo vlastníctve mesta nachádzajúce sa v areáli Základnej školy 

na ul. Čsl. brigády nie je zriadené v katastri nehnutel'ností predkupné právo ako vecné právo 

v prospech ECAV. Na základe uvedených skutočností nie je dôvod zriaďovať ani na 

pozemok parc. č. KN-C 358/38 zastavané plochy a nádvoria o výmere 423 m2 podl'a 

geometrického plánu č. 44740221-26/2016 predkupné právo v prospech mesta, nakol'ko 

pozemok parc. č. KN-C 358/38 tvorí pril'ahlú plochu existujúceho futbalového ihriska. 

II. schval'uje 

1. predaj prebytočného nehnute/'ného majetku spôsobom podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zrete/'a, vk. 
ú. Liptovský Mikuláš - pozemku parc.č. KN-C 6563/8 zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 15 m2 podl'a geometrického plánu č. 44523106-18/2016, nachádzajúceho sa na Ul. 

Podtatranského, Ing. Ľubomírovi Čupkovi, trvale bytom Nešporova 2051/3, 031 01 

Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 495 eur (t.j. 33 eur/m\ za účelom plánovanej prístavby 

objektu: "Odbytový sklad" súp. č. 16 postavený na pozemku parc. č. KN-C 1338/1 vo 

vlastníctve žiadatel'a (LV č. 271), pričom prístavba bude realizovaná na časti pozemku 

parc. č. KN-C 1338/2 vo vlastníctve žiadatel'a (LV č. 5802) a časti pozemku parc. č. KN-C 

6563/8 vo vlastníctve mesta. Odpredajom pozemku parc. č. KN-C 6563/8 zároveň dôjde 

k zarovnaniu stavebnej čiary s ostatnými budovami. 

Všeobecná hodnota pozemku parc.č. KN-C 6563/8 podl'a znaleckého posudku č. 40/2016 

zo dňa 08.07.2016 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Bohuslavom Babkom je stanovená 

na 225,90 eur, zaokrúhlene na 225 eur, čo je 15,06 eur/m2
. Zostatková hodnota 

prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2016 predstavuje sumu 

248,96 eur, čo je 16,597 eur/m 2
. 

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: 
pozemok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pri objekte: "Odbytový sklad" súp. č. 16 

postavený na pozemku parc. č. KN-C 1338/1 a pozemkoch parc. č. KN-C 1338/2, KN-C 1339 

vo vlastníctve žiadatel'a, ktorý ho využije na vybudovanie prístavby k už existujúcemu skladu 

súp. č. 16 a zároveň uvedeným odpredajom dôjde k zarovnaniu stavebnej čiary s ostatnými 

budovami. Pozemok má pre svoje umiestnenie obmedzené samostatné využitie a určený je len 

pre konkrétneho záujemcu. 

2. predaj prebytočného nehnutel'ného majetku spôsobom podta § 9a ods. 8 písm. a) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, vk. ú. Liptovský Mikuláš a uzatvorenie 
Zmluvy o prevode vlastníctva nebytových priestorov v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. 
z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, v objekte: "Zdravotné 
stredisko" súp. č. 1990, postavené na pozemku parc. č. KN-C 2941/41, nachádzajúce sa 

na Nábreží 4. apríla, nasledovne: 

a) nebytový priestor č. 9-5, vchod 1990, na prizemi, o celkovej výmere 7,25 m 2 v 
celosti, k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 



a zariadeniach domu vo vel'kosti 725/42930-ín a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
parc. Č. KN-C 2941/41 zastavané plochy a nádvoria o výmere 385 m2 vo vel'kosti 
725/42930-tín, 

b) nebytový priestor Č. 9-6, vchod 1990, na prízemí, o celkovej výmere 13,24 m 2 

v celosti, k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 

a zariadeniach domu vo vel'kosti 1324/42930-ín a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
parc. Č. KN-C 2941/41 zastavané plochy a nádvoria o výmere 385 m2 vo vel'kosti 
1324/42930-tín, 

(predmetné nehnutel'nosti sú zapísané v katastri nehnutel'ností na LV Č. 6275), v prospech 
PhDr. Kata Piačková, trvale bytom Šoltésovej 915/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, za kúpnu 
cenu 8 456 eur, z toho nebytové priestory predstavujú cenu 7528,04 eur a pozemok 
predstavuje sumu 927,96 eur - čo je cena stanovená znaleckým posudkom Č. 35/2016. 
Všeobecná hodnota predmetu prevodu podl'a znaleckého posudku Č. 35/2016 zo dňa 
19.05.2016 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Bibianou Vozárikovou je stanovená na 6 
546,70 eur, pričom nebytové priestory predstavujú hodnotu 5 618,74 eur a spoluvlastnícke 
podiely na pozemku predstavujú hodnotu 927,96 eur, čo je 50,50 eur/m 2

. Uvedený prevod 
nepodlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v regionálnej 
tlači. 

3. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve 
uloženia inžinierskych sietí (vodovodná prípojka a VN vedenie), vk. Ú. Palúdzka - medzi 
budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom 
pozemkov parc. Č. KN-C 2022 (LV Č. 4401), KN-C 2014 (KN-E 2414, LV Č. 2990), KN-C 
1251/1 (LV Č. 4401), KN-C 2026 (LV Č. 4401) a budúcim oprávneným z vecného bremena, 
spoločnosťou TELlNK spol. s r.o. so sídlom: Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 
OO 652 385, ako vlastníkom vodovodnej prípojky a VN vedenia. Predmetom zmluvy bude 
zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí - vodovodnej prípojky cez 
pozemky parc. Č. KN-C 2022 (LV Č. 4401) a KN-C 2014 (KN-E 2414, LV Č. 2990) a VN 
kábla cez pozemky parc. Č. KN-C 1251/1 (LV Č. 4401) a KN-C 2026 (LV Č. 4401) a práva 
vstupu za účelom prevádzkovania týchto sietí v prospech vlastníka pozemkov parc. Č. KN
C 919, KN-C 921/2, KN-C 922 a KN-C 924 zapísaných na LV Č. 4788, ako budúceho 
oprávneného z vecného bremena. 
Riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii vodovodnej prípojky 
a VN kábla vybudovaných v rámci stavby: "Obytný súbor HBV BELLA VISTA Palúdzka 
sever" 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 a VN vedenia cez pozemky vo vlastníctve 
mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v čase uzatvorenia riadnej 
zmluvy o zriadení vecného bremena. V zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena sa budúci oprávnený z vecného bremena zaviaže vykonať úpravu podkladnej 
a krytovej vrstvy vozovky podl'a podmienok vydaného rozhodnutia na zvláštne užívanie 
miestnej komunikácie, ktoré vydá cestný správny orgán mesto Liptovský Mikuláš. Ide 
o uzatvorenie zmluvy podl'a § 9 ods. 2 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. 

4. predaj prebytočného nehnute/'ného majetku spôsobom podf'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretef'a a 
zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete (teplovodný 
kanál) v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v k. Ú. Liptovský Mikuláš - pozemku parc. Č. 



KN-C 2941/135 zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2 podľa geometrického plánu 
č.17/2016, nachádzajúceho sa na ul. Vrlíkovej, v prospech spoločnosti PARA - STEEL, 
s.r.o., so sídlom 031 01 Liptovský Mikuláš, Družstevná 8, IČO: 36 434 566, za kúpnu 
cenu 2 150 eur (t.j. 50 eur/m2

), za účelom zarovnanie a scelenia susedného pozemku KN
C 2941/123 vo vlastníctve spoločnosti (LV č. 8114), ktorý je priľahlou plochu stavby: 
"Výmenníkovej stanice" súp. Č. 4333 taktiež vo vlastníctve spoločnosti (LV č. 8114). 
Súčasťou kúpnej zmluvy bude dohodnuté aj zriadenie vecného bremena spočívajúce v 
práve uloženia teplovodného kanála cez pozemok parc. č. KN-C 2941/135 v rozsahu 
vyznačenom v geometrickom pláne Č. 17/2016 a práva vstupu za účelom prevádzkovania 
tejto siete, v prospech vlastníka pozemku parc. Č. KN-C 2941/92 (tj. mesta Liptovský 
Mikuláš), pričom pôjde o časovo neobmedzené a bezodplatné vecné bremeno. Kupujúci sa 
v zmluve zaviaže, že predmet prevodu neoplotí (max. "živý" plot). 
Všeobecná hodnota pozemku podl'a znaleckého posudku č . 186/2016 zo dňa 09.08.2016 
vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 1 156,27 eur, 
zaokrúhlene 1 160,00 eur, t. j. 26,89 eur/m~. Zostatková hodnota prevádzaného majetku 
mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2016 predstavuje 713,671 eur, čo je 16,597 eur/m2 

Ide o prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zrete ra, 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: 
pozemok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pri pozemkoch parc. č. KN-C 2941/123, 
parc. Č. KN-C 2941/39 a parc. Č. KN-C 2941/133 a stavbe: "VÝMENN[KOVÁ STANICA" súp. č. 
4333 postavenej na pozemku parc. Č. KN-C 2941/39 vo vlastníctve žiadatel'a (LV Č. 8114). 
Žiadateľ si prikúpenim pozemku parc. Č. KN-C 2941/135 zarovná svoju parcelu Č. KN-C 
2941/123 do jedného celistvého tvaru. Samostatné využitie parcely Č. KN-C 2941/135 je vel'mi 
malé vzhľadom na výmeru a tvar; cez pozemok prechádza teplovodny kanál a nie je na ňom 
možná vystavba. Ide o prevod vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu. 

5. predaj prebytočného nehnuteľného majetku spósobom podra § 9a ods 8 písm. e) zákona 
Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretera, v k. 
Íl. Liptovský Mikuláš - pozemku parc. Č. KN-C 358/38 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 423 m2 podl'a geometrického plánu Č. 44740221-26/2016 Jnehnuteľnosť sa 
nachádza v areáli bývalých Považskych kasární! v prospech Cirkevného zboru 
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Liptovský Mikuláš, so sídlom Tranovského 6, 
031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31931871, za kúpnu cenu 1 euro. Pozemok parc. Č. KN
C 358/38 ako "úzky zelený pás" je prirahlou plochou existujúceho "športového ihriska" 
postaveného na parcele Č. KN-C 358/26 vo vlastníctve nadobúdateľa (LV Č. 4302). 
V zmluve bude dohodnuté, že kupujúci sa zav<'lzuje, že predmet kúpy bude využívať 
výlučne na výchovno-vzdelávací proces a s tym súvisiace činnosti, tj. zachová jeho 
doterajšie využitie. V prípade iného využitia sa kupujúci zaväzuje, že predmet kúpy spätne 
odpredá mestu Liptovský Mikuláš za rovnakú kúpnu cenu, za ktorú ho kupujúci nadobudol. 
Ďalej bude v zmluve dohodnuté, že predmet kúpy kupujúci po nadobudnutí do svojho 
výlučného vlastníctva prenajme za symbolickú cenu Evanjelickej spojenej škole, so sídlom 
v Liptovskom Mikuláši, za účelom zabezpečenia vychovno-vzdelávacieho procesu 
Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 3108.2016 
predstavuje hodnotu 12 334,26 eur, čo je 29,159 eur/m2

. 

Ide o prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zrete ra, 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, je prifahlou plochou existujúceho "športového ihriska' 
postaveného na parcele č, KN-C 358/26 vo vlastníctve nadobúdatera; pozemok má pre svoj 
tvar obmedzené samostatné využitie; pre mesto je nevyužiteľný a nepotrebný, účelný je len pre 
konkrétneho záujemcu s cieľom jeho využitia na výchovno-vzdelávacie účely pre žiakov 
Evanjelickej spojenej školy, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Liptovský 
Mikuláš je nezisková organizácia s obmedzenými finančnými prostriedkami. 

6. aj podľa § 9 ods, 2 písm. aj zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom zneni 
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti vk. Ú. Liptovský Mikuláš - pozemku parc. č, 

KN-C 1730/59 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 podľa geometrického plánu č. 
204 - 68/2016 - obchodnou verejnou súťažou (dalej len "OVS"), 

b) podra § 9 ods. 2.písm. b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obc! vplatnom znení 
podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej len "OVS') na prevod nehnuteľnosti v k. Ú. 

Liptovský Mikuláš - pozemku parc. Č. KN-C 1730/59 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2 podra geometrického plánu Č. 204 - 68/2016, nasledovne: 

Osobitne schva ľované podmienky 
schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesením Č. 92/2016 zo 
dňa 16, 09, 2016 

i. 
Predmet OVS 

Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže 

a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže nachádzajúci sa na ul. Csl. 
brigády, a to nehnuternosti: 
pozemku parc. Č. KN-C 1730/59 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 podľa 
geometrického plánu č. 204 - 68/2016, 
nachádzajúci sa v k. Ú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský 
Mikuláš, pričom predmetný pozemok je odčlenený z pozemku parc. Č. KN-C 1730/1 
zapísaného na LV č, 4401 v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Liptovský 
Mikuláš, katastrálnym odborom. 
Pozemok je určený na výstavbu radovej garáže, pri architektonickom stvárnení objektu 
oa raže ie potrebné zachovať jednotný architektonický vzh ľad s existulúcimi qarážami 
predmetnej radovej zastavby. 

2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže: 
Podl'a platného Územného pianu mesta Liptovský Mikuláš sa pozemok nachádza 
v urbanistickom bloku "obytné územie s prevahou bytových domov". Pozemok je určený na 
zastavenie v zmysle definície urbanistického bloku. 
Prevládajúcim funkčným využitím tohto bloku je formujúce prostredie charakteristické 
viacpodlažnou zástavbou prevažne obytných budov a významným podielom poloverejného 
prostredia s vysokým podielom zelene a plôch pre šport a rekreáciu. Minimálny podiel 
plochy zelene z plochy pozemku je stanovený na 20 %. Najmä: bytové domy, zariadenia 
občianskej vybavenosti slúžiace pre obsluhu pril'ahlého územia - zariadenia obchodu, 
služieb, školstva, zdravotníctva, kultúry. športu a rekreácie, plochy upravenej zelene. 
Prípustné je funkčné využitie vhodne dopíňajúce prevládajúci charakter prostredia 
zariadeniami zvyšujúcimi jeho polyfunkčnosť bez neprimeraných vplyvov na kvalitu 
obytného prostredia. Najmä: zariadenia občianskej vybavenosti nerušiace svojou 
prevádzkou okolité obytné prostredie /administratíva, kultúra, obchod, šport a rekreácia . ./, 
zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné 
prostredie, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garaže 



vhodne začlenené do okolitej zástavby, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre 
obsluhu územia. 
Neprípustné ie funkčné vvužitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovým i nárokmi 
alebo vplyvmi na okolie negatívne vplýva na kvalitu okolitého obytného prostredia. Najmä 
rodinné domy, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej 
výroby, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia občianskej 

vybavenosti regionálneho významu, zariadenia pre šport a rekreáciu regionálneho 
významu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, CSPH, 
zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovin/, 
špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu (heliport, .. ), zariadenia energetiky 
lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická 
elektráreň, paroplynový cyklus, . .!, zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia 
pohrebníctva Icintoríny, urnové háje, krematóriá/. 

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 
960 eur (slovom dev.:l.ťstošesťdesiat eur), t. j. 50,50 eur/m2

. 

Kúpnu cenu zniženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok 
obchodných verejných súťaží uhradí víťaz súťaže najneskôr do 14 dni od uzatvorenia 
kúpnej zmluvy. Cena predmetnej nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku č. 

150/2016 vypracovaného znalkyňou Ing. Danou Piatkovou zo dňa 16.08.2016 ako 
všeobecná hodnota majetku podra vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky Č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstaVUje sumu 
959,50 eur, zaokrúhlene 960,- eur, t.j. 50,50 eur/ m2 Cena predmetu 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 192 
eur (slovom: stodeväťdesiatdva eur), ktorá musí byť zložená na bankový účet vedený 
v Prima banke Slovensko, a.s., Č. ú.: SK 61 56000000001600448065 BIG: KOMASK2X 
najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov. 
Liadny z navrhovateľov nemá nárok na výplatu úrokov z peť'lažných 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, a.s., IBAN 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 23.10.2014 a č. 
92/2016 zo dť'la 16 09.2016. 

II. 
Časový plán súťaže 

1 Vyhlásenie súťaže: 20. 09. 2016 
2 Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa 
nachádzajú na Mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách Č. dverí 
204, II. poschodie, kontaktná osoba: Mgr Mlynarčíková, tel. č. 044/5565241, e-mail: 
a.mlvnarcikova@mikulas.sk. 
3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 20. 10. 2016 do 14.00 hod. 
4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 25. 10. 2016 
o 14.00 hod. 
5. Víťaz súťaze 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. 

mailto:a.mlynarcikova@mikulas.sk


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. 

IV. 
Osobitné dojednania 

Víťaz súťaže je povinný rešpektovať: 
a) stanovisko spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Č. 6611520147 zo dňa 10. 09. 2015, 
v ktorom sa uvádza, že na predmetnom pozemku dôjde do styku so sieťami elektronických 
komunikácií (ďalej len SEK) a je potrebné rešpektovať všeobecné podmienky ochrany 
SEK, t. j.: 
v prípade, že zámer stavebníka je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do 
ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak 
Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: 

• ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovak Telekom, a.s., 

• vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia, 

• odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia 

V predmetnej lokalite je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo 
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ján Potančok, 

te/etandem@mail.t-com.sk, 0903409880. Upozornenie: v káblovej ryhe sa môže 
nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. V stanovisku spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s. sa uvádza, že na predmetnom pozemku môže stáť prefabrikátová 
betónová garáž alebo murovaná garáž s betónovými základmi, ak bude kábel umiestnený 
do ochranného žl'abu (v prípade poruchy je možná výmena kábla cez žl'ab). 

b) právoplatné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš č. ŽP-2016/02817-03/Smt zo 
dňa 19.04.2016 vo veci žiadatel'a o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny - Hruška 
obyčajná, rastúcej na pozemku parc. Č. KN-C 1730/1 v k. Ú. Liptovský Mikuláš, zapísanom 
na liste vlastníctva Č. 4401 v prospech mesta Liptovský Mikuláš s tým, že výrub môže byť 
vykonaný až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na prístavbu garáže pre 

žiadatel'a, ktoré predloží orgánu ochrany prírody a je potrebná náhradná výsadba 1 ks 
listnatej dreviny Javor horský, príp. mliečny do trávnatého priestoru do vzdialenosti 6 m 
západne od severo-západného rohu bytového domu Č. 1609 na ul. Čsl. brigády na miesto 
vytýčené pri miestnej obhliadke na parc. Č. KN-C 1730/1 v k. Ú. Liptovský Mikuláš 
v termíne do vydania kolaudačného rozhodnutia na uvedenú stavbu, ktorú zabezpečí 
žiadatel' na vlastné náklady. 

7. a) pod/'a § 9 ods. 2 písm. a) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
spôsob prevodu vlastníctva nehnute/'ností 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. KN-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

/ -

obchodnou verejnou súťažou 



b) pod/'a § 9 ods. 2 písm. b) zákona Č. 13811991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej len "OVS'j na prevod nehnute/'ností 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. KN-C 923 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 376 m2 a parc. Č. KN-C 924 záhrady o výmere 95 m2 Ipozemky spolu o výmere 
761 m2 l, nasledovne: 

Osobitne schvaľované podmienky 
schválené na Mestskom zastupitel'stve mesta Liptovský Mikuláš uznesením Č. 92/2016 zo 

dňa 16.09.2016. 
L 

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

a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to: 
a) stavby: "Rodinný dom" súp. č. 10 postavená na pozemku parc. Č. KN-C 923 spolu 
s príslušenstvom (garáž, hospodárska budova a sklad), 
b) pozemky parc. Č. KN-C 922 záhrady o výmere 290 m 2

, parc. Č. KN-C 923 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 376 m 2 a parc. Č. KN-C 924 záhrady o výmere 95 m 2 

Ipozemky spolu o výmere 761 m 2
/, 

nachádzajúce sa v k. Ú. Liptovská Ondrašová, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský 
Mikuláš, pričom predmetné nehnutel'nosti sú zapísané na LV Č. 4401 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 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 podl'a 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 %. Najmä: rodinné domy, rodinné domy s integrovanými zariadeniami 
občianskej vybavenosti, zariadenia občianskej vybavenosti slúžiace pre obsluhu pril'ahlého 
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 cie/'om uspokojiť potreby bývajúcich, s dôrazom na 
minimalizáciu negatívnych vplyvov na obytné prostredie. Najmä: bytové domy - hmotovo
priestorovým riešením vhodne začlenené do okolitej zástavby, zariadenia prechodného 
ubytovania, zariadenia občianskej vybavenosti nerušia ce svojou prevádzkou okolité obytné 
prostredie, zariadenia výrobných služieb Idieine, 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 pre vá dzko vými nárokmi 
alebo vplyvmi na okolie neprimerane znižuje kvalitu okolitého obytného prostredia. Najmä: 
zariadenia priemyselnej a po/'nohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby, 
ve/'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, zariadenia odpadového hospodárstva Izberné 



dvory, zberne druhotných surovínl, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu 
(helipon, .. .), zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité 
prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň, ... 1, 
zariadenia 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 736110, na vlastných pozemkoch. 
Rodinný dom súp. Č. 10 sa nachádza na ul. Ráztockej v k. 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 
30 000 eur, (slovom: tridsaťtisíc eur), z toho cena pozemkov predstavuje 30 000 eur 
(t. j. 39,42 eur/m2

) a cena stavby s príslušenstvom predstavuje 0,00 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 podl'a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky Č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje sumu 
40 884,76 eur, zaokrúhlene 40 900 eur, pričom stavba spolu s príslušenstvom predstavuje 
2454,26 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. 6 
000 eur (slovom: šesťtisíc eur), ktorá musí 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. 
Žiadny z navrhovatel'ov 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, a.s., Č. ú.: SK89 5600 0000 0016 0044 
3002 BIC: 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, Č. 92/2016 
zo dňa 16.9.2016. 

II. 
Časový plán sút'aže 

1. Vyhlásenie súťaže: 27.09.2016 
2. Obhliadku nehnutel'ností je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch s pánom 
Zaťkovičom v čase od 08.00 do 15.00 hod., na tel. Č. 0908 961 800. Navrhovatel' 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. : 044/5565240, e-mail: b.chomovaCô2mikulas.ak. 
3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 27. 10. 2016 do 14.00 hod. 
4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 28.10.2016 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 nehnuteľnosti predložená navrhovateľom. 
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. Já!JCháč, PhD. 
primátor mesta 

19.09.2016 
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