
lviESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 18. novembra 2016 číslo 113/2016 

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

Mestské zastupiteľstvo 

I. konštatuje, že 

1. komisia finančná a majetkovoprávna MsZ prerokovala dňa 03.11 .2016 (bod 1. až 6.) návrh 
na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými 
právami mesta. Mestská rada prerokovala dňa 10.11 .2016 (bod 1. až 6.) 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. 

II. schval'uje 

1. uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov na prenechanie nehnule/'ného majetku 
mesta do nájmu spôsobom pod/'a § 9a ods. 9 písm. cJ zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zrete/'a, vk. Ú. Liptovský Mikuláš -
nebytový priestor Č. 813 "kancelársky priestor" o výmere 22,53 m2, ~achádzajúci sa 
na ul. Štúrovej, na 1. poschodí, v časti A, v objekte: "Administratívna budova" súp. Č . 1989, 
postavená na pozemku parc. Č . KN-C 568/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 968 
m2, evidované v katastri nehnutel'ností na liste vlastníctva Č . 4401 (objekt mestského 
úradu), v prospech nájomcu Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu, so sídlom 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 421 687 24, na dobu 5 rokov, za 
nájom vo výške 1 €/rok. Účelom nájmu je využívanie priestoru za účelom 
administratívnych činností spojených s činnosťou združenia Klaster LIPTOV - združenie 
cestovného ruchu. Ide o prenechanie nehnutel'ného majetku mesta do nájmu z dôvodu 
hodného osobitného zretel'a, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých 
poslancov, pričom uvedený nájom podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta 
a internetovej stránke mesta. 



Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

- Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu združuje 22 subjektov, medzi nimi aj mesto 
Liptovský Mikuláš, podporujúcich rozvoj cestovného ruchu na Liptove, jeho kultúrny, 
spoločenský a športový rozvoj a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva, 
- organizuje a koordinuje podujatia rôzneho druhu pre obyvatel'ov a návštevníkov Liptova, 
- spracováva a realizuje koncepčný program rozvoja cestovného ruchu regiónu Liptova, 
koordinuje spoločný postup v legislatívnych úpravách v oblasti cestovného ruchu, 
- zabezpečuje zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v cestovnom ruchu prostredníctvom 
koordinácie vzdelávacieho systému a vytváraním odborného zázemia pre samosprávy 
a podnikatel'ov v oblasti cestovného ruchu čím prispieva k zvýšeniu kvalifikácie zamestnancov 
v oblasti cestovného ruchu, 
- svojimi aktivitami sa podieľa na zvyšovaní zamestnanosti v regióne Liptova, 
- propaguje región Liptova, prezentuje ho na domácom trhu ako aj v zahraničí, čím zvyšuje 
jeho atraktívnosl' 

2. uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov na preneehanie nehnutef'ného majetku 
mesta do nájmu spósobom podra § 9a ods. 9 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretera, v k.ú. Liptovský Mikuláš -
nebytové priestory č. 812, č. 814, č. 815 "kancelárske priestory" spolu o výmere 
95,99 m2

, nachádzajúce sa na ul. Štúrovej, na 1. poschodí, v časti A, v obJekte: 
"Administratívna budova' súp. č. 1989, postavená na pozemku parc, č. KN-C 568/2 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 968 m2

, evidované v katastri nehnuterností na 
liste vlastníctva č. 4401 (objekt mestského úradu), v prospech nájomcu REGION LIPTOV, 
so sídlom Štúrova 1989f41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 42219906, na dobu 5 
rokov, za nájom vo výške 1 €frok. Účelom nájmu je využívanie priestorov za účelom 
administratívnych činností spojených s činnost"ou oblastnej organizácie cestovného ruchu 
REGION LIPTOV. Ide o prenechanie nehnutel'ného majetku mesta do nájmu z dôvodu 
hodného osobitného zretera, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých 
poslancov, pričom uvedený nájom podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta 
a internetovej stránke mesta. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

- oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV združuje 16 subjektov, medzi nimi 
aj mesto Liptovský Mikuláš, podporujúcich rozvoj cestovného ruchu na Liptove, jeho kultúrny. 
spoločenský a športový rozvoj a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva, 
- organizuje a koordinuje podujatia rôzneho druhu pre obyvateľova návštevníkov Liptova, 
- zabezpečuje zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v cestovnom ruchu prostredníctvom 
koordinácie vzdelávacieho systému a vytváraním odborného zázemia pre samosprávy 
a podnikateľov v oblasti cestovného ruchu čím prispieva k zvýšeniu kvalifikácie zamestnancov 
v oblasti cestovného ruchu, 
- svojimi aktivitami sa podieľa na zvyšovaní zamestnanosti v regióne Liptova, 
- propaguje región Liptova, prezentuje ho na domácom trhu ako aj v zahraničí, čím zvyšuje 
jeho atraktívnosť. 

3. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve 
uloženia inžinierskej siete (elektrické NN káblové vedenie vrátane príslušenstva) v k. ú. 
Liptovský Mikuláš - medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský 
Mikuláš ako vlastníkom pozemku parc. č, KN-C 5459/15 (LV č . 4401) a budúcim 
oprávneným z vecného bremena, spoločnosl'ou Stredoslovenská energetika -



Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Lilina, IČO: 36442151, ako 
vlastnikom budúceho elektrického NN káblového vedenia vrátane príslušenstva. 
Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskej siete, a to 
elektrického NN káblového vedenia cez pozemok parc. Č. KN-C 5459/15 vrátane 
príslušenstva elektroenergetického zariadenia umiestneného na pozemku parc. Č. KN-C 
5459/15 a práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete v prospech vlastníka NN 
káblového vedenia a elektroenergetického zariadenia ako budúceho oprávneného 
z vecného bremena. 

Riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii elektrického NN 
káblového vedenia vrátane príslušenstva elektroenergetického zariadenia vybudovaného 
v rámci stavby: "SW: 9216 - Liptovský Mikuláš - Textilka - Rekonštrukcia NN káblov" 
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 elektrického NN káblového vedenia vrátane vybudovaného príslušenstva 
elektroenergetického zariadenia cez pozemok vo vlastníctve mesta jednorazovú odplatu 
stanovenú znaleckým posudkom v čase uzatvorenia riadnej zmluvy o zriadení vecného 
bremena. Ide o uzatvorenie zmluvy podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. 

4. uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu 
a Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve ulMenia 
inžinierskych siet! v 

k. Ú. Ploštín (ul. Za ulicou), nasledovne: 

4.1 uzatvorenie Nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obc! v platnom znení ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, vk. Ú. Ploštín (ul. Za ulicou) - časť pozemku parc. Č. KN-C 1931/3 (parc. Č. KN-E 
1931, LV Č. 749) zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 17,28 m2 v prospech nájomcu 
Ivana Dzureka, tlVale bytom Jabloňová 518/1, 031 04 Liptovský Mikuláš; za účelom 
vyriešenia prístupu (prechodu a prejazdu) na pozemok parc. Č. KN-C 137 vo vlastnictve 
nájomcu (LV Č. 1143), v rámci výstavby rodinného domu na pozemku parc. Č. KN-C 137 
a zároveň vybudovania vjazdu v rámci tejto výstavby, ktorý bude napojený na jestvuJúcu 
miestnu komunikáciu; na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 5,20 eur/ročne (t. j. 0,30 
eur/m2/rok). V nájomnej zmluve bude uvedené, že nájomca ako investor stavby vybuduje 
na predmete nájmu na vlastné náklady vjazd podl'a spracovanej projektovej dokumentácie 
a tento po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia prevedie do vlastníctva mesta 
za cenu 1 euro Ide o prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých 
poslancov, pričom uvedený nájom podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a 
internetovej stránke mesta. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

spočíva v tom, že žiadateľ si vyrieši a zabezpečí prístup na svoj pozemok parc. Č. KN-C 137, na 
ktorom plánuje realizovať výstavbu rodinného domu a zároveň na vlastné náklady vybuduje 
vjazd v rámci tejto výstavby, ktorý bude napojený na jestvujúcu miestnu komunikáciu a ten po 
vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia odovzdá ako stavebník do vlastníctva mesta 
za cenu 1 euro. 



4. 2 uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve 
uloženia inžinierskych sietí (vodovodná, kanalizačná a elektrická prípojka) v k Ú. Ploštín
medzí budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom 
pozemkov parc. Č. KN-C 1931/3 (KN-E 1931, LV č. 749) a KN-C 1929/1 (KN-E 1929/1, LV 
Č. 749) a budúcim oprávneným z vecného bremena, Ivanom Dzurekom, trvale bytom 
Jabloňová 518/1, 031 04 Liptovský Mikuláš, ako budúcim vlastníkom vodovodnej prípojky, 
kanalizačnej prípojky a elektrickej prípojky; ktorej predmetom bude zriadenie vecného 
bremena práva uloženia týchto sietí cez pozemky parc. č. KN-C 1931/3 (KN-E 1931) a KN
C 1929/1 (KN-E 1929/1) a práva vstupu za účelom prevádzkovania týchto sietí v prospech 
vlastníka pozemku parc. Č. KN-C 137 zapísaného na LV č 1143, ako budúceho 
oprávneného z vecného bremena. 

Riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii vodovodnej prípojky, 
kanalizačnej prípojky a elektrickej prípojky vybudovaných v rámci stavby: "Liptovský 
Mikuláš - Ploštín novostavba rodinného domu" na pozemku parc. Č. KN-C 137 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 zaplatr strane povinnej z vecného bremena pri podpise 
riadnej zmluvy o vecnom bremene za zriadenie a časovo neobmedzené využívanie práva 
uloženia vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky 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 podra podmienok vydaného rozhodnutia na zvláštne užívane miestnej 
komunikácie, ktoré vydá cestný správny orgán mesto Liptovský Mikuláš. 

Ide o uzatvorenie zmluvy podľa § 9 ods. 2 pfsm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci 
v platnom znení 

5. uzatvorenie NfJjomnej zmluvy na prenechanie nehnutel'ného majetku mesta do nfJjmu 
spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcI vplatnom 
znenI ako prípad hodný 

osobitného zretel'a, v k. Ú. Liptovský Mikuláš, a to pozemkov' 

parc. Č. KN-C 286/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 287 m2 

parc. Č. KN-C 286/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere 235 m2 

parc. Č. KN-C 286/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 163 m2 

podl'a geometrického plánu Č. 45718946-62/2016 /pozemky spolu o výmere 685 m2
/, 

nachádzajúcich sa na Námestí mieru, v prospech nájomcu spoločnosti Vincentis, spol. 
s r.o. , so sidiom: Majoránová 64, 821 07 Bratislava IČO: 46460888; za účelom 
rekonštrukcie poškodenej asfaltovej vrstvy umiestnenej na pozemkoch parc. Č. KN-C 
286/20, 286/21, 286/22 vo vlastníctve mesta, ktoré sú súčasťou plochy Námestia mieru, 
čím dôjde k zabezpečeniu komplexnej jednotnej realizácie spevnených plôch Námestia 
mieru ako v architektonickom, tak aj v stavebnotechnickom riešení so susediacimi 
pozemkami vo vlastníctve nájomcu, v rámci prestavby objektu Domu služieb; na dobu 30 
rokov, za nájomné vo výške 1 eura/ročne. V nájomnej zmluve bude uvedené, že 
nájomca ako investor stavby sa zaväzuje, že vybuduje na predmete nájmu na vlastné 
náklady pokládku zámkovej dlažby s vykonaním odvodnenia podložia a vybudovaním 
trativodov, a po jej účtovnom odpísaní bezodplatne prevedie do vlastníctva mesta 
Liptovský Mikuláš. Mesto ako prenajimatel' na základe nájomnej zmluvy požiada príslušný 



katastrálny odbor o zápis nájomného práva k nehnuteľnostiam poznámkou do katastra 
v zmysle zákona Č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných 
práv v platnom znení. Ide o prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých 
poslancov, pričom uvedený nájom podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta 
a internetovej stránke mesta. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

- pozemky, ktoré sú predmetom nájmu sa nachádzajú pri stavbe: "Verký dom služieb" súp. é. 
1994 postavený na parcele Č. KN-C 280 a pozemkoch parc. Č. KN-C 241/1, 241/2, 279/1, 279/2, 
279/4,280,286/8,286/9,286/14,286/17,286/18 vo vlastnlctve žiadateľa (LV č 8100), 

- prenechaním nehnutel'ného majetku mesta do nájmu vybuduje investor na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta na vlastné náklady pokládku zámkovej dlažby s vykonaním odvodnenia 
podložia a vybudovanfm trativodov, čím dôjde k rekonštrukcii vrchnej asfaltovej vrstvy na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta, ktorá je značne poškodená a k zhodnoteniu pozemkov vo 
vlastníctve mesta, 

- prenájmom sa zabezpečí komplexná jednotná realizácia spevnených plOch Námestia mieru 
ako v architektonickom, tak aj v stavebnotechnickom riešeni, 

- dôjde k zjednoteniu "výškového riešenia" spevnených plôch v rámci celkovej rekonštrukcie 
existUjúcich spevnených plOch s vrchnou asfaltovou vrstvou na pozemkoch pred objektom 
Domu služieb, 

- prenajaté pozemky nadvázujú na pozemky spevnených plôch, ktoré slúžia pre obchodný dom 
v investorstve nájomcu, súčasne rešpektujúc návrh výstavby cyklochodníka, ktorého investorom 
bude mesto Liptovský Mikuláš, 

- prenechaním nehnuteľného majetku mesta do nájmu vznikne vzhl'adovo ucelená spevnená 
plocha, kedže pozemky vo vlastníctve mesta sú susediacimi pozemkami vo vlastníctve 
žiadate ra, ktoré žiadateľ ako svoj majetok bude opravovať v súvislosti s celkovou 
rekonštrukciou Domu služieb. 

6. a) podľa § 9 ods 2 písm. a) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
spôsob prevodu vlastnictva nehnuteľnostf v k. Ú. Okoličné - pozemok parc. č 740/14 
o výmere 10000 m2 a pozemok parc. č. KN-C 740/15 o výmere 8 000 m2 Ipozemky spolu 
o výmere 18 000 m2 I - obchodnou verejnou sút'ažou 

b) podl'a § 9 ods. 2 pfsm b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obc! v platnom znení 
podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej len "OVS'j na prevod nehnutel'ností v k. Ú. 

Okoličné - pozemok parc. Č. 740/14 o výmere 10 000 m2 a pozemok parc. Č. KN-C 740/15 
o výmere 8 000 m2 Ipozemky spolu o výmere 18000 m21, nasledovne: 

Osobitne schvarované podmienky 

schválené na Mestskom zastupitel'stve mesta Liptovský Mikuláš uznesením Č. 113/2016 zo 
dňa 18.11.2016. 



I. 

Predmet OVS 

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

a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to nehnuteľnosti: 

- pozemkv: pozemok parc. Č. 740/14 o výmere 10000 m2 a pozemok parc. č. KN-C 
740/15 /pozE'mky spolu o výmere 18 000 m2

/, nachádzajúce sa na ul. Okoličianskej, v k. 

Ú. Okoličné, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, zapísané na liste vlastníctva 
č, 631 v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, 
katastrálnym odborom. 

2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže: 

Pozemky p.č. KN C 740/14,15 k.ú. Okoličné sa nachádzajú podl'a platného územného 
plánu mesia Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesen[m mestského zastupiteľstva 
Liptovský Mikuláš t.115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časf bola vyhlásená 
všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č.7/2010NZN dňa 16.12.2010 
s účinnosťou dňom 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov v urbanistickom bloku" územie 
priemyselnej a stavebnej výroby" a sú určené na výstavbu podl"a definície daného bloku. 
Maximálna výška zástavby v predmetnom bloku sú 2 nadzemné podlažia a index 
zastavanej plochy je maximálne 50 %. 

Prevládajúcim funkčným využitím je formuJúce typický charakter prostredia charakteristický 
nekompaktnou zástavbou, tvorenou prevažne zástavbou halových a technologických 
objektov, sústredených v neverejných areáloch, s nizkym podielom zelene a vysokým 
podielom spevnených plôch, s vysokými nárokmi na obsluhu nákladnou dopravou a 
nízkymi nárokmi na kvalitu životného prostredia. 

Najmä: zariadenia priemyselnej výroby a stavebníctva, zariadenia energetiky lokálneho 
významu okrem bioplynových staníc Ifotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, ... 1, 
sklady, zariadenia výrobných služieb, .. 
Prípustné je funkčné využitie zvyšujúce komplexnosť služieb pre priemyselnú a stavebnú 
výrobu a nelimitujúce jeho využitie pre tieto funkcie. Najmä: administrativne budovy 
slúžiace pril'ahlým výrobným areálom, zariadenia obchodu a služieb viazané na 
priemyselnú výrobu, zariadenia verejného stravovania, zariadenia pre šport a rekreáciu 
lokálneho významu, hromadné garáže, obslužné areály pre dopravu, plochy upravenej 
zelene, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej 
stanice, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, CSPH, 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 odpadového 
hospodárstva / zberné dvory, zberne druhotných surovín , .. .!, .. 

Neprípustné je funkčné využitie, ktoré je svojimi priestorovými a prevádzkovým i nárokmi 
nezlučiteľné s prevládajúcim využitím územia pre priemyselnú a stavebnú výrobu. 

Najma: rodinné domy, bytové domy, zariadenia prechodného ubytovania, zariadenia 
kultúry, školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, zariadenia OV celomestského 
a regionálneho významu, zariadenia pre šport a rekreáciu celomestského a regionálneho 
významu, zariadenia pol"nohospodárskeJ výroby Ichov hospodárskych zvierat, .. .!, 
zariadenia nadradených systémov technickej infraštruktúry, zariadenia pohrebníctva 
Icintoríny, urnové háje, krematóriál, .. 



Pri výstavbe v navrhovaných urbanistických blokoch - v rozvojových územiach v zmysle 
schváleného UPN mesta Liptovský Mikuláš (v grafike výkresu Č . 2. Komplexný výkres 
priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou 
riešenia a VPS označené ako "navrh" a "stav") t.j. v predmetnom území je potrebné 
obstarať urbanistickú štúdiu, ktorá navrhne dopravnú a technickú infraštruktúru celého 
urbanistického bloku, a ktorá bude podkladom pre vypracovanie územného plánu z6ny 
resp. územný plán zóny. 

Pozemok parc. Č. KN-C 740/14 je zo severnej strany v dotyku s cestou 1/18, ktorá je 
navrhovaná ako 82 MZ 8,5/60 s hlavnou cyklotrasou, čo je potrebné rešpektovať 

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš je zverejnený na www.mikulas.sk. 

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 
288000 eur (slovom: dvestoosemdesiatosemtisíc eur), čo je 16,00 eur/m2 

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 nehnuteľnostr na základe znaleckého posudku č. 

120/2012 vypracovaného znalkyňou Ing Danou Piatkovou zo dňa 15.1 2013 ako 
všeobecná hodnota majetku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky t. 492/2004 Z z o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje sumu 
455 220, OO eur, t.j. 25,29 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. 57 
600 eur (slovom: péťdesiatsedemtisícšesťsto eur), ktorá musi byť zložená na bankový účet 
vedený v Prima banke Slovensko, a.s., č. ú. SK 61 5600 0000 0016 0044 S065 BIC: 
KOMASK2X najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov. 

Liadny 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. SKS9 5600 0000 0016 0044 
3002 BIG KOMASK2X 

6. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené Uzneseniami 
Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš t. 52/2012 zo dňa 14.05.2012, č. 13712012 zó 
dňa 13.12.2012, č. 59/2013 zo dňa 27.06.2013, č. 102/2014 zo dňa 23.10.2014. 
č.113/2016 zo dňa 1S.11.2016. 

II. 

Časový plán sút'aže 

1. Vyhlásenie súťaže: 29.11.2016 
2, Ohliadku nehnuteľností je potrebné dohodnúť vopred JUDr. Bronislavou Chomovou 
na tel.č. 044/5565240, resp. e-mailom: b.chomova@mikulas.sk. Navrhovateľ má možnosť 
nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa nachádzajú na 
Mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách, kontaktná osoba: JUDr. 
Bronislava Chomová, č.dv. 207, tel.č .. 044/5565240, e-mail: b.chomova@mikulas.sk. 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 31.01.2017 do 14.00 hod 

http://www.mikulas.sk
mailto:b.chomova@mikulas.sk
mailto:b.chomova@mikulas.sk


4, Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 02.02.2017 
o 13.00 hod. 

5. Víťaz súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 90 dní odo dňa vyhodnotenia sút'aže 
komisiou. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie kúpnej zmluvy 
víťaz 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 ponúknuta 
kúpna cena za nehnuteľnosti predložená navrhovaterom. 

2. Víťazom sút"aže sa stava podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržaní 
všetkých podmienok sút"aže, V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín 
podania návrhu. 

IV. 

Osobitné dojednania 

1. V kúpnej zmluve sa víťaz sút"aže zaviaže, že do dvoch rokov odo dňa právoplatnosti 
rozhodnutia o povolení vkladu kúpnej zmluvy do katastra nehnuterností získa pravoplatné 
stavebné povolenie na výstavbu obchodno-priemyselnej haly a do dvoch rokov od dňa 
nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na tento objekt zabezpečí rozbehnutie 
výroby a vytvorenie cca 100 nových pracovných miest, pričom splnenie tejto podmienky 
víťaz súťaže preukáže hodnoverným dokladom, preukazujúcim počet zamestnaných rudí. 
Nedodržanie ktoréhokorvek z uvedených záv<:l.zkov sa bude považoval' za podstatné 
porušenie kúpnej zmluvy a vyhlasovateľ súťaže bude oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

Právnym následkom odstúpenia bude povinnosť zmluvných strán vydať si všetko, čo si 
navzájom poskytli do času odstúpenia od zmluvy bez inflačného navýšenia. Ak 
vyhlasovater sút"aže využije právo odstúpenia od kúpnej zmluvy, zaplatí víťaz súťaže 

jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 20 000 eur. 
2. V kúpnej zmluve bude dohodnuté predkupné právo pre prípad prevodu vlastníckeho 
práva k pozemku parc. Č. KN-C 740/14 a pozemku parc, Č. KN-C 740/15 na tretiu osobu 
v prospech mesta Liptovský Mikuláš. Predkupné právo bude dohodnuté ako vecné právo 
a vznikne vkladom do katastra nehnuterností, pričom pôjde o časovo obmedzené 
predkupné právo, a to do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu obchodno
priemyselnej haly, V prípade, že kupujúci bude chcieť vlastníctvo k predmetu prevodu 
previesť na tretiu osobu v lehote do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu 
obchodno-priemyselnej haly, bude povinný ponúknuť predmet kúpy najprv predávajúcemu, 
a to za rovnakú kúpnu cenu, za akú ho kupujúci nadobudol, bez inflačného navýšenia. 
V prípade, že zo strany predávajúceho dôjde k uplatneniu predkupného práva alebo 
k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, kupujúci sa zaviaže, že pozemok prevedie na 
predávajúceho bez tiarch, pokia I' sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
3 V kúpnej zmluve bude ďalej uvedené, že kupujúci si je vedomý, že na prevádzanam 
pozemku parc. č, KN-C 740/14 je zriadené vecné bremeno na priznanie práva uloženia 
inžinierskych sietí v prospech spoločnosti Stredoslovenská energetika-Distribúcia, 8.S" Pri 
Rajčianke 2927/8, Žilina. 



4. V kúpnej zmluve bude uvedené, že pozemok parc. č. KN-C 740/14 je zo severnej 
strany v dotyku s cestou 1/18, ktorá je navrhovaná ako 82 MZ 8,5/60 s hlavnou 
cyklotrasou a je potrebné, aby to kupujúci rešpektoval. 
5. Mesto Liptovský Mikuláš sa v zmluve zaviaže k povinnosti vybudovať nové dopravné 
napojenie 1. j. odbočenie zo štátnej cesty 1/18 a časť prístupovej komunikácie na pozemku 
parc. č. KN-C 740/16. Realizačné náklady na predmetnú výstavbu podl'a spracovanej 
projektovej dokumentácie budú v predpokladanej hodnote maximálne 196 900,00 eur 
s DPH, pričom časť prístupovej komunikácie bude vybudovaná v dížke cca 50 m. 

Dátum podpisu uznesenia: 

) 
Ing. Ján Ble áč, PhD. 

primátor mesta 

21.11.2016 


