
lviESTSKÉ ZASTUPITE[STVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 20. októbra 2016 číslo 106/2016 
K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu 

a nakladanie s majetkovými právami mesta 

Mestské zastupitel'stvo 

I. konštatuje, že 

komisia finančná a majetkovoprávna Msz prerokovala dňa 03.10.2016 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 12.10.2016 (bod 1., 2., 3., 4. a 5.) 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. schvaľuje 

1. zámenu nehnuteIností spôsobom pod/'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zrete/'a, v k. Ú. Liptovský 
Mikuláš a vk. Ú. Okoličné nasledovne: pozemok parc. Č. KN-C 7114/8 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 147 m2 (LV Č. 4401) vk. Ú. Liptovský Mikuláš, nachádzajúci sa v areáli 
bývalých Liptovských strojární vo vlastníctve mesta Liotovskv Mikuláš zameniť za pozemok 
parc. Č. KN-C 217 zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m2 (LV . č. 892) vk. Ú. 

Okoličné, nachádzajúci sa na Ul. Kláštornej vo vlastníctve spoločnosti HA CO. a.s .. so 
sídlom 1. mája 1850, 03180 Liptovský Mikuláš, IČO: 34114661. 

Uvedenou zámenou dôjde zo strany mesta k nadobudnutiu pozemku parc. Č. KN-C 217 
v k.ú. Okoličné, na ktorom je v časti umiestnená a vybudovaná stavba Materskej školy (bez 
súp. čísla) vo vlastníctve mesta, časť parcely Č. KN-C 217 tvorí svojím oplotením pril'ahlú 
plochu k tejto stavbe a časť parcely Č. KN-C 217 za oplotením je súčasťou vedl'ajšieho 
dvora. 



Spoločnosť HACO, a. s. získa uvedenou zámenou pozemok parc. Č. KN-C 7114/8 v k.ú. 
Liptovsl<ý Mikuláš, nachádzajúci sa v areáli spoločnosti pri plote, pričom ide o úzky 
nevyužitel'ný pás. 

Všeobecná hodnota nehnutel'nosti vo vlastníctve mesta, a to pozemku parc. Č. KN-C 
7114/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m2 vk. Ú. Liptovský Mikuláš podl'a 
znaleckého posudku Č. 226/2016 zo dňa 27.09.2016 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. 
Miroslavom Todákom je stanovená na 2635,71 eur, čo je 17,93 eur/m2 Všeobecná 
hodnota nehnutel'nosti vo vlastníctve spoločnosti HACO, a.s., a to pozemku parc. Č. KN-C 
217 zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m2 vk. Ú. Okoličné podl'a znaleckého 
posudku Č. 226/2016 zo dňa 27.09.2016 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom 
Todákom je stanovená na 3 643,64 eur, čo je 23,66 eur/m2 

Nakol'ko všeobecná hodnota vzájomne zamieňaných nehnutel'ností podl'a znaleckého 
posudku nie je rovnaká, zmluvné strany sa pri podpise zmluvy dohodnú, že si nebudú voči 
sebe uplatňovať žiadne finančné nároky a nebudú si navzájom nič dlžní. Cena 
zamieňaných nehnutel'ností na základe dohody zmluvných strán je cena určená znaleckým 
posudkom. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 
30.09.2016 predstavuje 4,88 eur, čo je 0,033 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 pozemku parc. Č. KN-C 217 v k. Ú. Okoličné, na ktorom je 
v časti umiestnená a vybudovaná stavba Materskej školy (bez súp. čísla) vo vlastníctve mesta, 
časť parcely Č. KN-C 217 tvorí svojím oplotením pril'ahlú plochu k tejto stavbe a časť parcely Č. 
KN-C 217 za oplotením je súčasťou vedl'ajšieho dvora. Mesto zároveň nadobudne do svojho 
majetku pozemok vyššej hodnoty ako zamieňa a nemusí doplatiť spoločnosti HACO, a. s. 
rozdiel zmieňaných nehnutel'ností podl'a vyhotoveného znaleckého posudku, čo by 
predstavovalo sumu 1 008 eur. 

2. 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 7125/24 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 286 m2 (LV Č. 4401) nachádzajúceho sa na ul. Priemyselnej, v prospech 
spoločnosti ORBICHLAD, s.r.o., IČO: 36734632, so sídlom: Priemyselná 2663, 031 01 
Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 9 438 eur (t. j. 33 eur/m\ za účelom scelenia 
susedných pozemkov parc. Č. KN-C 7125/3,7125/10, 7125/18 vrátane stavby: "Prevádzka 
- dielne" súp. Č. 2663 stojacej na parcele Č. KN-C 7125/3 vo vlastníctve nadobúdatel'a (LV 
Č. 4842) v uzavretom areáli spoločnosti Orbichlad, s.r.o. Liptovský Mikuláš. 
Všeobecná hodnota pozemku parc. Č. KN-C 7125/24 podl'a znaleckého posudku Č. 

194/2016 zo dňa 16.08.2016 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je 
stanovená na 7 178,60 eur, zaokrúhlene na 7200 eur, čo je 25,10 eur/m2 Zostatková 
hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30.09.2016 predstavuje 
sumu 4 746,74 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 (úzky pás) sa nachádza pri pozemkoch parc. Č. KN-C 
7125/3, 7125/10, 7125/18 a stavbe: "Prevádzka - dielne" súp. Č. 2663 stojacej na parcele Č. KN
C 7125/3 vo vlastníctve žiadatel'a, ktorý ho využije na scelenie so svojim vlastníctvom. 
Z hl'adiska situovania je prevádzaný pozemok pre mesto nevyužitel'ný, pre svoje umiestnenie 
má obmedzené samostatné využitie a je určený len pre konkrétneho záujemcu. Nakol'ko časť 
prevádzaného pozemku sa nachádza aj pri pozemkoch parc. Č. KN-C 7125/20, 7125/19 vo 
vlastníctve fyzickej osoby, tá písomne vyjadrila svoj nezáujem o jeho odkúpenie. 

3. predaj prebytočného nehnute/'ného majetku spôsobom pod/'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 - pozemkov parc. Č. KN-C 7125/1 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 285 m2 a parc. Č. KN-C 7125/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 212 m2 

/pozemky spolu o výmere 497 m21, (LV Č. 4401), nachádzajúcich sa na ul. Priemyselná, 
v prospech spoločnosti MD - AIR, s.r.o., IČO: 36437603, so sídlom: Priemyselná 3959, 
031 01 Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu celkom 13 221 eur (t. j. 26,60 eur/m\ z toho 
pozemok parc. Č. KN-C 7125/1 predstavuje hodnotu 9405 eur, čo je 33 eur/m2 a pozemok 
parc. Č. KN-C 7125/22 predstavuje hodnotu 3816 eur, čo je 18 eur/m2 Účelom prevodu je 
scelenie prevádzaných pozemkov so susednými pozemkami parc. Č. KN-C 7124/6, 7124/7, 
7124/11, 7124/12, 7124/14 vrátane stavieb: "Administratívna budova" súp. Č. 3959 
postavená na parcele Č. KN-C 7124/6 a "Dielňa" súp. Č. 4621 postavená na parcele Č. KN
C 7124/14 vo vlastníctve nadobúdatel'a (LV Č. 5295) a z dôvodu, že prevádzané pozemky 
sú neudržiavané. 
V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že pozemok parc. Č. KN-C 
7125/22 sa v zmysle platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš nachádza v 
dotyku s plánovanou križovatkou miestnych komunikácií. Všeobecná hodnota pozemku 
parc. Č. KN-C 7125/1 podl'a znaleckého posudku Č. 193/2016 zo dňa 16.08.2016 
vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 7 153,50 eur, 
čo je 25,10 eur/m2 a všeobecná hodnota pozemku parc. Č. KN-C 7125/22 podl'a toho 
istého znaleckého posudku je stanovená na 3 483,16 eur, čo je 16,43 eur/m 2 Celková 
hodnota spolu predstavuje 10636,66 eur, zaokrúhlene 10 600 eur. Zostatková hodnota 
prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30.09.2016 predstavuje sumu 
4 736,505 eur. 
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 parc. Č. KN-C 7125/1, ktorý je predmetom odpredaja (úzky pás) sa nachádza pri 
pozemkoch parc. Č. KN-C 7124/6, 7124/7, 7124/11, 7124/12, 7124/14 a stavbách: 
"Administratívna budova" súp. Č. 3959 a "Dielňa" súp. Č. 4621 vo vlastníctve žiadatel'a (LV Č. 
5295), ktorý ho využije na scelenie so svojim vlastníctvom. Z hl'adiska situovania je prevádzaný 
pozemok pre mesto nevyužitel'ný, pre svoje umiestnenie má obmedzené samostatné využitie 
a je určený len pre konkrétneho záujemcu. 
- pozemok parc. Č. KN-C 7125/22, ktorý je predmetom odpredaja, sa nachádza pri pozemkoch 
parc. Č. KN-C 7124/6, 7124/7, 7125/1 a stavbe: "Administratívna budova" súp. Č. 3959 vo 
vlastníctve žiadatel'a (LV Č. 5295), ktorý ho využije na scelenie so svojim vlastníctvom. Nakol'ko 
časť prevádzaného pozemku sa nachádza aj pri pozemkoch parc. Č. KN-C 7125/24, 7125/20 vo 
vlastníctve fyzickej a právnickej osoby, tí písomne vyjadrili svoj nezáujem o jeho odkúpenie. 
Z hl'adiska situovania je prevádzaný pozemok pre mesto nevyužitel'ný, nachádza sa v dotyku 
s plánovanou križovatkou miestnych komunikácií. 



4. predaj prebytočného nehnute/'ného majetku spôsobom pod/'a § 9a ods. 8 písm. aj 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: 

aj nebytový priestor Č. 9-15, vchod 1990, na prizemi, o celkovej výmere 19,77m 2 v 
celosti, k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 

a zariadeniach domu vo vel'kosti 1977/42930-ín a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
parc. Č. KN-C 2941/41 zastavané plochy a nádvoria o výmere 385 m2 vo vel'kosti 

1977 /42930-tín, 

bj nebytový priestor Č. 8-8 vchod 1990, na prízemí, o celkovej výmere 2,53 m2 do 
spoluvlastníckeho podielu 114-ina, k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na 

spoločných častiach a zariadeniach domu vo vel'kosti 253/42930-ín k prevádzanému 
podielu 1/4-ina a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. Č. KN-C 2941/41 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 385 m2 vo vel'kosti 253/42930-tín k prevádzanému podielu 

1/4-ina, 

cj nebytový priestor Č. 9-7 vchod 1990, na prizemí, o celkovej výmere 5,90 m2 do 
spoluvlastníckeho podielu 1/4-ina, k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na 
spoločných častiach a zariadeniach domu vo vel'kosti 590/42930-ín k prevádzanému 

podielu 1/4-ina a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. Č. KN-C 2941/41 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 385 m2 vo vel'kosti 590/42930-tín k prevádzanému podielu 
1/4-ina, 

(predmetné nehnutel'nosti sú zapísané v katastri nehnutel'ností na LV Č. 6275), v prospech 
spoločnosti PROLAB Mgr. Adamčíková Viera, spol. s r.o., so sídlom Nová 184, 032 03 
Liptovský Ján, IČO: 47579820, za kúpnu cenu 9 383 eur, z toho nebytové priestory 

predstavujú cenu 8392,19 eur a pozemok predstavuje sumu 990,81 eur - čo je cena 
stanovená znaleckým posudkom Č. 36/2016. 
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 
7 185,33 eur, zaokrúhlene 7 200,00 eur, pričom nebytové priestory predstavujú hodnotu 
6194,52 eur a spoluvlastnícke podiely na pozemku predstavujú hodnotu 990,81 eur, čo je 
50,50 eur/m 2 Uvedený prevod nepodlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta, 
internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. 

5. predaj prebytočného nehnute/'ného majetku spôsobom pod/'a § 9a ods. 8 písm. aj zákona 
Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, vk. Ú. Liptovský Mikuláš a uzatvorenie 
Zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru v súlade so zákonom Č. 182/1993 Z. z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, v objekte: "Bytový dom - 84 
BJ" súpisné číslo 1945, postavený na pozemku parc. Č. KN-C 854/52, nachádzajúci sa na 
ul. 1. mája, nasledovne: 

- nebytový priestor č. 1-7, na prízemí, vchod Č. 55 a 57, o celkovej výmere 157,22 
m2 v celosti, k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 

a zariadeniach domu vo vel'kosti 15722/746500-ín a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
parc. Č. KN-C 854/52 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 562 m2 vo vel'kosti 
15722/746500-tín, 

(predmetná nehnutel'nosť je zapísaná v katastri nehnutel'ností na LV Č. 5362), v prospech 
Ľubice Klinkovej, trvale bytom Stodolova 1877/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, za kúpnu 
cenu 45 700 eur. Všeobecná hodnota predmetu prevodu podl'a znaleckého posudku Č. 

81/2016 zo dňa 19.04.2016 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je 



stanovená na 45668,37 eur, zaokrúhlene 45700,00 eur, pričom nebytový priestor 
predstavuje hodnotu 43 153,38 eur a spoluvlastnícky podiel na pozemku predstavuje 
hodnotu 2 514,99 eur, čo je 46,61 eur/m2 . 

Kupujúci sa v zmluve zaviaže, že uhradí predávajúcemu celú kúpnu cenu do jedného roka 
odo dňa podpisu kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami, a to v mesačných splátkach 
vo výške 3 808,33 eur, pričom posledná splátka bude v hodnote 3 808,37 eur. Návrh na 
vklad vlastníckeho práva z kúpnej zmluvy do katastra nehnutel'ností bude podaný 
predávajúcim až po úplnom uhradení celej kúpnej ceny kupujúcim na účet predávajúceho. 
Uvedený prevod nepodlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke 
mesta a v regionálnej tlači. 

Dátum podpisu uznesenia: 

Ing. Já!s~háČ' PhD. 
primátor mesta 

21 .10.2016 


