
MESTSKfl ZASTUPITELSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE
MESTSKĚHO ZASTUPITELSTVA

zodňa 15. decembra 2016 číslo 12012016

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

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

1. komisia řinančná a majetkovoprávna MsZ prerokovala dĚla 28.11.2016 (bod 1., 2., 3.4.) návrh
na predaj prebytoČného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými
právami mesta tak, ako je uvedené v Častili. tohto uznesenia a odporúČa ho MsZ schváliv,
Mestská rada prerokovala dňa 08.12.2016 (bod 1., 2., 3., 4.) návrh na predaj prebytočného
majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právarni mesta tak, ako
je uvedené v Časti II. tohto uznesenia a odperůča ho MsZ schválit‘.

II. schvaľuje

uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuterného majetku mesta do nájmu
spósobompodfa Qa ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci vplatnom znenl
ako prípad hodný osobitného zretel‘a, v k. ú. Liptovský Mikuláš — nebytové priestory Č.
2.13; 2.14 a 2.15 o výmere spolu 65,38 m2, nachádzajúce sa na Námestí osloboditeíov,
na prlzeml, v objekte:,, Pongrácovská kúria“ súp. Č. 789, postavená na pozemku parc. Č.
KN-C 43 zastavané plochy a nádvoria O výmere 919 rn2, evidované v katastri nehnuteľnosti
na liste vlastn[ctva Č. 4401, v prospech nájomcu Slovenský zváz chovateľov poštových
holubov, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, IČO: 31790852, na dobu 15 rokov, za
nájom vo výške I €Irok. Účelom nájmu je využívanie priestorov pre potreby zriadenia stálej
eXpoz[cie chovaterstva peštových holubov, Ideo prenechanie nehnuteíného majetku mesta
do nájmu z dóvodu hodného osobitného zreteía, na schválenie ktorého je potrebný súhias
3/5 všetkých poslancov, priČom uvedený nájom podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta
a internetovej stránke mesta.



Dóvod hodný osobitného zretera:

- zvz je záujmové neziskové združenie chovatel‘ov poštových holubov, ktorého Činnosť a
pösobenie je na základe zákona Č. 83/1 990 Zb. o združovaní obČanov v platnom znení,
- hlavným cieľom je chov poštových holubov, organizovanie pretekov a výstavnicka Činnost‘,
- žiadateľ plánuje zriadiť stálu eXpozlciu holubárskeho športu, ktorá by zachytávala bohaté
tradície chovaterstva a práve v Liptovskom Mikuláši, kde v roku 1923 vo Vrbici bola založená prvá
organizácia Slovenského zvázu chovateíov poštových holubov,
- originálne dokumenty o založení prvej organizácie bolí vystavené v Nitre v roku 2013 kde sa
málokto mohol pochváliť s kompletne zdokumentovanou históriou ako práve zvz vo Vrbici. Je
preto prirodzenou snahou tieto významné a cenné historické dokumenty uchovať a spristupniť
verejnosti.
- zváz je Členom Medzinárodnej organizácie chovaterov poštových holubov (FCI), v ktorej má
zastúpenie viac ako 60 krajín piatich kontinentov,
- v Liptovskom Mikuláši pösobí ZO CHPH Vrbica, prvá a najstaršia organizácia na Slovensku, jej
členovia sú tiež zárukou, že ak sa stále eXpozlcia o históril poštového holubárstva zriadi V

Liptovskom Mikuláši, bude zárukou, že bude udržiavaná a zvefaďovaná,
- po zriadení expozície v objekte Pongrácovskej kúrií, kde má prenajaté priestory aj múzeum J.
Kráľa, by sa tým rozšĺrila ponuka pre návštevnikov múzea a pre SZ CHPH by bob výhodou, že
holubárska história je súčasťou veľmi známeho můzea na Slovensku,
- zváz sa bude v prenajatých priestoroch podieľať řinanČne na vysušení budovy Pongracovskej
kůrie alikvotnou Čiastkou,
- zvšz na vlastně náklady vypracuje odborný projekt na stálu eXpozĺciu holubárskeho športu a
uhradí všetky náklady na jeho realizáciu,
- investlcie do zriadenia stálej eXpozície holubárskeho športu budú cca 10000 eur, ktoré si bude
hradiť zväz,
- pre mesto Liptovský Mikuláš oWorenie eXpozície zapadá vhodne do mestskej kcncepcie
oživovania námestia.

2. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve O zr/aden! vecného bremena spočívajúce v práve

uíoženia inžinierskych sletí (vodovodná, kanalizaČná a elektrická pr!pojka),v k. ú. Liptovský

Mikuláš — medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako
vlastnikom pozemkov parc. Č. KN-C 3317/100 (KN-E 2947, LV Č. 7123), KN-C 3317/1 00
(KN-E 2946, LV Č. 7375), KN-C 3317/1 00 (KN-E 2949, LV Č. 7123), KN-C 3317/1 00 (KN-E
2950, LV Č. 7123), KN-C 3317/100 (KN-E 2965— mestoje podielovým spoluvlastnbkom, LV
Č. 7376), KN-C 3317/1 00 (KN-E 2956, LV Č. 7375) a KN-C 3317/101 (LV Č. 4401) a budůcim
oprávneným Z vecného bremena, spoločnosťou Y — CORP s. r. o., se sídlom: Vrbická
1863/28, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ičo: 46 582 533, ako vlastnikom budúcej vodovodnej,
kanalizaČnej a elektrickej pripojky. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena
práva uboženia inžinierskych sietĺ, ato: vodovodnej pr[pojky cez pozemky parc. Č. KN-C
3317/100 (KN-E 2947, LV Č. 7123), KN-C 3317/100 (KN-E 2948, LV Č. 7375), KN-C
3317/100 ( KN-E 2949, LV Č. 7123), KN-C 3317/100 (KN-E 2950, LV Č. 7123); kanalizaČnej
prĺpojky cez pozemky parc. Č. KN-C 3317/100 (KN-E 2947, LV Č. 7123), KN-C 3317/100
(KN-E 2948, LV Č. 7375), KN-C 3317/1 00 (KN-E 2949, LV Č. 7123) a elektrickej prípojky cez
pozemky parc. Č. KN-C 3317/100 (KN-E 2947, LVČ. 7123), KN-C 3317/100 (KN-E 2948, LV
Č. 7375), KN-C 3317/1 00 (KN-E 2949, LV Č. 7123), KN-C 3317/100 (KN-E 2950, LV Č. 7123),
KN-C 3317/100 (KN-E 2965- mesto je podiebovým spoluvlastnikom LV Č. 7376). KN-C
3317/100 (KN-E 2956, LV Č. 7375), KN-C 3317/101 (LV Č. 4401) a práva vstupu za úČelom
prevádzkovania týchto sieti v prospech vlastnika inžinierskych sietĺ ako budůceho
oprávneného z vecného bremena.
Riadna zmluva o zriadeni vecného bremena sa uzatvor[ po realizácii vodovodnej,
kanalizaČnej a elektrickej prbpojky vybudovaných v rámci stavby:,, Predajný stánok“,



v rozsahu vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne, a to najneskůr 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 využ[vanie práva
uloženia vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej pripojky cez pozemky vo vlastnlctve mesta
jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v čase uzatvorenia riadnej zmluvy
o zriadeni vecného bremena. de o uzatvorenie zrnluvy podra 9 ods. 2 pĺsm. e) zákona č.
138/1 991 Zb. o majetku obci v platnom znení.

3. predaj prabytočného nehnuterného majetku spósobom podra 9a ods. 8 písm. e) zákona Č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretel‘a, v k. Ú.

Liptovská Qndmšová — pozemok parc. Č. KN-C 88/604 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 40 m2 podľa geometrického plánu č. 45347191-62/2016, nachádzajúci sa na Ul.
Ondrašovská, Martinovi Skubíkovi, trvale bytom Hviezdoslavova 4588/SA, 031 01
Liptovský Mikuláš — Staré Mesto, za kúpnu cenu I 320 eur (t. j. 33 eur/rn2). Účelom prevodu
je majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. KN-C 88/604, ktorý svojĺm oplotením
tvori kompletný celok s pozemkami parc. Č. KN-C 177, KN-C 178 a rozostavanou stavbou:
„Rodinný dom‘ (bez súp. Č.) postavenou na parcele KN-C 178 vo vlastnictve nadobúdateľa
(LV Č. 3133). Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnlctve
k 30.11.2016 predstavuje 663,88 eur, Čo je 16,597 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom
prevodu sa podra platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš
nachádza v zóne II., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne
stanovená na 33 eur/rn2 — 66 eur/m2. ide o prevod majetku mesta z důvodu hodného
osobitného zreteía, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom
uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zretel‘a:
ideo rnajetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. Č. KN-C 88/604, ktorý svojĺm oplotenim tvori
kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 177, KN-C 178 a rozostavanou stavbou. „Rodinný
dom“ (bez súp. Č.) postavenou na parcele KN-C 178 vo vlastn[ctve žiadateľa. Predmetným
prevodom sa zabezpeČi súlad skutkového a právneho stavu. de o prevod vlastnĺctva, ktorý je
účelný len pre konkrétneho záujemcu, nakorko pozemok jet. č. oplotený k rodinnému domu.

4. a) podľa 9 ods. 2 písm. a) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

spósob prevodu vlastnictva nehnutefnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš — pozemku parc. Č.
KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty O výmere 2373 m2 — obchodnou verejnou súťažou

(ďalej len“OVS),

b) podIa 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 135/1991 Zb. o majetku obci vplatnom znení

podrnienky o/mho dne] verejnej súCaže !ďa/aj /en „O Vs.! na prevod nehnutefnosti vk ú.

Liptovský Mikuláš — pozemku parc. č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty O výmere 2373
m2, nasledovne:

Qsobitne schvaľované podmienky
schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesen[m Č. 120/2016 zo
dňa 15. 12. 2016

Predmet Ovs
1. Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu sůťaže
a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predrnetu súťaže nachádzajúci sa na ul. Nábrežie J.
Kráía, ato nehnuternosti:
pozemku parc. č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty o výmere 2373 rn2,



nachádzajůceho Sa V k. ú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský
Mikuláš, zapisanom na LV Č. 4401 V katastri nehnuterností vedenom Okresným úradom
Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom.
2. Funkčné a dominantně využitie predmetu sút‘aže:
2.1 Severná Čaď pozemku p. Č. KN-C 3363/49 (podľa grafickej prllohy Č. 4) sa nachádza
podra platného územného plánu mesta liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesenim
mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš 6.115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná
Čaď bola vyhlásená všeobecne závazným nariadením mesta Liptovský Mikuláš
Č.7/2O1ONZN dňa 16.12.2010 s úČinnosťou dňom 1.1.2011 v zneni zmien a doplnkov
v urbanistickom bloku „zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti Max. výška
zástavby v predmetnom bloku je 5 nadzemných podlaží a index zastavanej plochy je max.
40
Prevládaiúcim funkčným využitím je formujúce typický verejný charakter prostredia s
koncentráciou zariadeni obČianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu
vyWárajůce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateľov i návštevnĺkov
mesta. Najmä: administrativa, zariadenia obchodu celomestského i regionálneho významu.
služieb, kultúry, zábavy, zariadenia verejného stravovania a prechodněho ubytovania,
zariadenia školstva, zdravotnĺctva, sec. starostlivosti, zariadenia zábavy,...
Prĺpustné ie funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi
prevládajúci charakter a kvalitu prostredia. Najma: bytové domy s polyfunkČným parterom,
zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby bez neprimeraných negatĺvnych dopadov na
okolie, zariadenia pre šport a rekreáciu, služobné byty v objektoch občianskej vybavenosti.
obslužné komunikácie, zariadenia verejnej dopravy bez neprimeraných negativnych
dopadov na okolie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne zaČlenené
do okolitej zástavby, špeciřické zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heliportu
podmienené preverenlm podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá
bude zohíadňovat‘ nielen ůzemnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia,
zahadenia technickej infraštwktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice,
plochy upravenej zelene, ČSPH ako sůČasť objektov a areálov obČianskej vybavenosti,
Nepripustné e funkČné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo
vplyvmi na okolie (hluk, prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredía a neprimerane
limituje možnosti využitia priíahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadeni obČianskej
vybavenosti.
Najmá: rodinné a bytové domy (mimo objektov v eXistujúcej zástavbe) narúšajúce charakter
okolitej zástavby, zariadenia priemyselnej a po[nohospodárskej výroby, stavebníctva, sklady
s Vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a
technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne
druhotných surovin!, zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatlvnych dopadov na
okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,...I,
zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebnictva /cintoríny, urnové
háje, krematóriá/, samostatne stojace ČSPH,...

2.2 Ostatná Čaď pozemku p. Č. KN-C 3363/49 sa nachádza v urbanistickom bloku
zmiešané územie s prevahou zariadenl pre šport a rekreáciď. Max. výška zástavby v tomto
bloku sú 4 nadzemně podlažia a index zastavanej plochy je max.35 %.
Prevládaiúcim funkčným využitím tohto bloku je formujúce typický charakter prostredía s
nižšou intenzitou využitia územia a s koncentráciu krytých i otvorených zariadenĺ pre šport a
rekreáciu celomestského i regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre
uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateľov i návštevnikov mesta. Najmš: zariadenia pre
šport a rekreáciu, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia
obchodu a služieb — dominantne integrované do športovo-rekreaČných komplexov,
zariadenia pra kultúru a zábavu,...



Pr[pustné ie funkčně využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi
prevládajúci charakter a kvalitu prostredia. Najma: administrativa, zariadenia školstva,
zdravotnictva, soc. starostlivosti, zariadenia individuálnej rekreácie, obslužné komunikácie,
plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby,
špeciřické zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heliportu- podmienené preverenlm
podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohFadňovať nielen
územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia zariadenia technickej
ínfraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, plochy upravenej
zelene,
NepríQustné ie funkčně využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo
vplyvmi na okolie (hluk, prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane
limituje možnosti využitia prirahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadenl športu a rekreácie.
Najmä: rodinné domy, bytové domy, zariadenia OV regionálneho významu s vysokými
nárokmi na dopravnú obsluhu a negativnym vplyvom na kvalitu prostredia /verkoobchodné
zahadenia, hypermarkety (bigboX)/, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby,
stavebníctva, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených
systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového
hospodárstva Izberné dvory, zberne druhotných surovín/, zariadenia energetiky lokálneho
významu bez negat[vnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň,
paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../, zariadenia nadradených systémov
energetiky, zariadenia pohrebn[ctva /cintoriny, urnové háje, krematóriá/,...
Potrebný počet parkovacích stání podľa platných STN je nutné zabezpečiť na vlastnom
pozemku.
3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena
156 618 eur, (slovom: stopätdesiatšesťtisicšesťstoosemnásť eur), t. j. 66 eur/m2.
Kúpnu cenu zníženú o zloženú řinančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok
obchodných verejných sůt‘aži uhradí vit‘az sůt‘aže najneskór do 14 dni od uzatvorenia kúpnej
zmluvy.
Cena predmetnej nehnuternosti na základe znaleckého posudku č. 246/2016 zo dňa
25.10.2016 vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Todákom ako všeobecná hodnota
majetku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje sumu 53 200 eur, t. j. 22,41 eur/m2.
Cena za predmet sútaže je určená na základe znaleckého posudku a Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Liptovský Mikuláš.
4. Výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu 20 % z mínimálnej kúpnej ceny, t. j.
31 324 eur, (slovom: tridsatjedentisictristodvadsaťštyri eur), ktorá musí byť zložená na
bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, as., č. Ú.: SK 61 5600 0000 0016 0044
8065 BIC: KOMASK2X najneskór tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie
návrhov.
Žiadny z navrhovaterov nemá nárok na výplatu úrokov z peňažných prostriedkov zložených
na účte mesta tvoriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky, resp. úhrady kúpnej ceny
so započltanim finančnej zábezpeky.
5. Účastnicky poplatok vo výške 30 eur je možné uhradiť do pokladne MsÚ alebo na
bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, as., BAN 5K89 5600 0000 0016 0044 3002
BIC: KOMASK2X.
6. Podmkenky na predaj predmetu obchodnej verejnej sútaže boli schválené Uzneseniami
Mestského zastupiteístva 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 ač.
120/2016 zo dha 15. 12. 2016.

II.
Časový plán sút‘aže

1. Vyhlásenie súťaže: 20. 12. 2016



2. Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalšich podkladov, ktorě sa
nachádzajú na Mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v ůradných hodinách č. dveri 204,
II. poschodie, kontaktná osoba: JUDr. Lakotová, telč.: 044/5565241, e-mail:
s.lakotova(Dmikulas.sk.
3. Ukončenie predkladania návrhov sút‘aže: 20. 01. 2017 do 14.00 hod.
4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 25. 01. 20170 14.00
hod.
5. Viťaz sáťaže je povinný uzavrieť kápnu zmluvu do 90 dni odo dňa vyhodnotenia súťaže
komisiou. V pripade, že do 10 kalendárnych dnĺ od vyzvania na uzavretie kúpnej zmluvy
vĺťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie
kúpnej zmluvy.

III.
Kritérium hodnotenia návrhov

1. Kritériom pre hodnotenie predložených súVažných návrhovje najvyššia ponúknutá kúpna
cena za nehnuternosti predložená navrhovateFom.
2. Vlťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržanl
všetkých podmienok súťaže. V pripade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skoršl termín
podania návrhu.
3. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnĺctve k 30.11.2016
predstavuje 178,23 eur, čo je 0,075 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom OVS sa podľa
platných Zásad hospodárenia S majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza V zóne II.,
pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 —

66 eur/m2.

Iv.
Osobitné dojednania

V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujůci si je vedomý, že cez pozemok parc. č. KN-C
3363/49 prechádzajú verejné vodovody DN 800 a ON 1000 s ochranným pásmom 2,5 mod
potwbia na obe strany a vodovodná prĺpojka s vodomernou šachtou pre tenisovú halu.
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ŮIng. an Blchac, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 16.12.2016


