
MESTSKE ZASTUPITEľ.STVO LIPTOVSKÝ MIKULAš 

UZNESENIE 
MESTSKEHO ZASTUPITEĽSTV A 

zo dňa 16. februára 2017 číslo 6/2017 

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

Mestské zastupiteľstvo 

I. konštatuje, že 

1. -komisia finanená a majetkovoprávna MsZ prerokovala-dňa- 23 . 01 :201T(bod 1. aŽ6:) návrh na 
predaj prebytooného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými 
právami mesta tak, ako je uvedené v easti II. tohto uznesenia a odporúea ho MsZ schváliť 
vrátane easti III . tohto uznesenia. Mestská rada prerokovala dňa 02.02.2017 (bod 1. až 6.) 
návrh na predaj prebytoeného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie 
s majetkovými právami mesta tak, ako je uvedené veasti II . tohto uznesenia a odporúea ho 
MsZ schváliť vrátane easti III. tohto uznesenia. 

2. k easti II. bodu 2.: 
dňa 19.06.2015 bola spisa ná Notárska zápisnica. v ktorej mesto Liptovský Mikuláš ako jediný 
akcionár (ďalej ako .jediný akcionár") spoloenosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský 
Mikuláš, a.s.(ďalej ako .Spoloenost') , prijal a schválil nasledovné rozhodnutia: 

- Rozhodnut1m e. 1 jediný akcionár 5poloenosti prijal rozhodnutie o zvýšeni dkladného 
Imania spoloenostl, prieom základné imanie spoloonosti sa zvýšilo nepeňažným vkladom 
jediného spoloenlka, prieom nepeňažným vkladom je nehnuternost' nachádzajúca sa v k.ú. 
Palúdzka. obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš. a to pozemok parc. ~. KN-C 
2099/264 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 212 m', 

- Rozhodnut1m e. 2 jediný akcionár Spoloenosti schválil zmluvu o zriadeni predkupného 
práva k nehnuteľnosti uvedenej v Rozhodnuti e. 1. a to pozemku parc. e. KN-C 2099/264 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2212 m', za kúpnu cenu 1 euro za celú 
nehnuteľnosť v prospech mesta Liptovský Mikuláš. 

Dňa 12.08.2015 uzavrelo mesto Liptovský Mikuláš so spoloenost'ou Mestský Hokejový klub 
32 Liptovský Mikuláš, a.s. Zmluvu o zriadeni predkupného práva ~. 697/2015/Práv., ktorej 



vklad bol povolený rozhodnut1m t. V 3891/15 zo d~a 16.09.2015, pritom sútasťou zmluvy je 
dohodnuté medzi zmluvnými stranami osobitné ustanovenie v tlánku III . bode 3.2, že: 
• V pr/pa de zriadenia vecných práv v prospech tretieh osOb k pozemku parc. Č. KN-C 2099/264 
zastavané ploch v a nádvoria o výmere 2 212 m2 ie potrebný súhlas mestského zastupiteľs/va 
v Liptovskom Mikulá§i". 

V prlpade predaja ide o prebytotný majetok mesta v súlade so Zásadami hospodárenia 
s majetkom mesta Liptovský Mikuláš. 

lI.schvaruje 

1. predaj prebytočného nehnuteľného majetku spOsobom podľa § 9a ods. 8 p/sm. ej zákona Č. 
138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znen/ ako prlpad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. 
Liptovský Miku/á§, a to: 

pozemku parc. t. KN-E 5001/501 orná pOda o výmere 56 m2, spoluvlastnlcky podiel 
2/10 (k prevádzanému podielu ide o výmeru 11 ,2 m2) , zaplsaného v katastri 
nehnuternostl na LV t . 8289, nachádzajúceho sa v bllzkosti areálu vodného slalomu, 
pozemku parc. t . KN-E 935/502 zastavané plochy a nádvoria o výmere 419 m2 , podiel 
1/1, zaplsaného v katastri nehnuternostl na LV t . 7123, nachádzajúceho sa pri vstupe 
do mesta, 
pozemku parc. t. KN-E 967/502 orná pOda o výmere 1015 m2 , podiel 1/1 , zaplsaného 
v katastri nehnuternostl na LV t . 7123, nachádzajúceho sa pri vstupe do mesta 

/pozemky spo/u o výmere 1 445,2 m2/, v prospech spolotnosti Národná dlarnlčná 

spoločnosť, a.s., so sldlom Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, ICO: 35919001, za 
kúpnu cenu 22438,58 eur, z toho parcela t. KN-E 5001/501 predstavuje kúpnu cenu 
154,22 eur (t. j. 13,77 eur/m2) , parcela t . KN-E 935/502 predstavuje kúpnu cenu 6 511 ,26 
eur (t. j. 15,54 eur/m2) a parcela t. KN-E 967/502 predstavuje kúpnu cenu 15 773,10 eur (t. 
j. 15,54 eur/m2). 

Utelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie vlastnlckych vzťahov k pozemkom parc. 
t. KN-E 5001/501, KN·E 935/502, KN-E 967/502, na ktorých je umiestnená a vybudovaná 
stavba: ,Diarnica D1 liptovský Mikuláš - Liptovský Ján" vo vlastnietve spolotnosti Národná 
diarnitná spoločnosť, a.s., mesta, pričom ide o využivanie tejto plochy vo verejnom záujme 
v súlade s platným územným plánom mesta. 

Všeobecná hodnota pozemkov ako trvalého záberu pozemkov parc. t. KN-E 5001/501, KN
E 935/502, KN-E 967/502 podra znaleckého posudku Č . 35/2016 zo d~a 10.5.2016 
vypracovaného súdnym znalcom Ing. Radomirom Bitárom je stanovená na 22438,58 eur. 
Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úttovnlctve k 31 .01 .2017 
predstavuje sumu 7056,76 eur, čo je 4,88 eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu 
sa podra platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú 
v zóne III , pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 18 
eur/m2 - 33 eur/m2• Ide o prevod majetku mesta z dOvodu hodného osobitného zretera, 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: 

ide o prevod nehnuternostl, na základe ktorého dOjde zo strany Národnej diarnitnej spoločnosti, 
a. s. k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastnlckych vzťahov k pozemkom parc. t. KN-E 
5001/501 , KN-E 935/502, KN·E 967/502 zastavaných stavbou: ,Diarnica D1 Liptovský Mikuláš
Liptovský Ján" vo vlastnietve nadobúdatera. Ide o využivanie tejto plochy vo verejnom záujme 
v súlade s platným územným plánom mesta. 



2. súhlas so zriaden Im vec;ného bremena spočlvajúceho v práve prejazdu a prechodu cez 
pozemok parc. Č. KN-C 2099/264 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2212 m2 v k. Ú. 

Palúdzka, v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne č. 45718946-43/2016, 
vyhotovenom spoločnosťou Geodetické práce - Vrllk s.r.o., Liptovský Hrádok, v prospech 
tretej osoby, a ta vlastnIka pozemku parc. Č. KN-C 1282/6 evidovaného v katastri 
nehnuternostl na LV Č. 4601 , ktorým je spoločnosť Izzard, s.r.o., so sldlom Mierová 99/6, 
089 01 Svidnlk, lCD: 36698 008. Zmluva a zriadenI vecného bremena bude uzatvorená 
medzi zmluvnými stranami - spoločnosťou Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., 
aka stranou povinnou z vecného bremena a spoločnosťou Izzard, s.r.o., Svidnlk, aka 
stranou oprávnenou z vecného bremena. 

3. predaj prebytočného nehnuteľného majetku sp6sobom podľa § 9a ods. 8 plsm. aj zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcI v platnom znenI, vk. Ú. Liptovský Mikulá!i a uzalvorenie Zmluvy 
o prevode vlastnIelva nebytového priestoru v súlade so zt/konom Č. 182/1993 Z. z. 
o vlastnIelve bytov a nebytových priestorov v platnom znenI, v objekte: . Bytový dom - 84 
BJ, súpisné č/s/o 1945, postavený na pozemku pan:. Č. KN-C 854/52, nachlldzajúci sa na 
ul. 1. mt/ja, nasledovne: 

- nebytový priestor č. 1-6, na prizemi, vchod č. 53 a 55, o celkovej výmere 158,21 mZ 
v celosti, k nemu prislúchajúci spoluvlastnlcky podiel na spoločných častiach 

a zariadeniach damu vo verkosti 15821/746500-ln a spoluvlastnlcky podiel na pozemku 
parc. Č. KN-C 854/52 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2562 m2 vo verkosti 
15821/746500-tln, 

(predmetné nehnuternosti sú zaplsané v katastri nehnuternostl na LV Č. 5362) , v prospech 
Peter Kumančlk, trvale bytom Demanová 80, 031 01 Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 45 
900 eur. Všeobecná hodnota predmetu prevodu pod ra znaleckého posudku C:: . 8012016 zo 
dňa 19.04.2016 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 
45925,39 eur, -zaokrúhlene 45900,00 eur, pričom nebytový priestor predstavuje hodnotu 
43 394,56 eur a spoluvlastn lcky podiel na pozemku predstavuje hodnotu 2 530,83 eur, čo je 
46,61 eur/m2. Uvedený prevod nepodlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta, intemetovej 
stránke mesta a v regionálnej tlači. 

4. predaj prebytočného nehnuteľného majetku sp6sobom podľa § 9a ods. 8 plsm. ej zt/kona Č. 

138/1991 Zb. o majetku obcI v platnom znenI ako prlpad hodný osobitného zretefa, v k. Ú. 

Okolitné - pozemkov parc. Č. KN-C 1327/35 ostatné plochy o výmere 462 m2, parc. Č. KN
C 1327138 ostatné plochy o výmere 785 m2 a parc. Č . KN-C 1333/7 ostatné plochy a výmere 
3 105 m2 /pozemky spolu o výmere 4 352 m2/, pad ľa geometrického plánu Č. 35164638-
1412016, nachádzajúce sa v priemyselnej zóne Okoličné , v prospech spoločnosti ISO & 
spol, s.r.o., lCD: 36368521 , so sld lom LesnIcka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, za kúpnu 
cenu 78 336 eur (I. j. 18 eur1m2). Účelom prevodu je rozšlrenie územia Recyklačného 
závodu LIPTOV v priemyselnej zóne Okoličné vo vlastnlctve nadobúdatera, ako vlastnika 
susedných nehnuternostl. Všeobecná hadnota pozemkov parc. Č . KN-C 1327135, parc. Č. 

KN-C 1327138 a parc. Č. KN-C 133317 padra znaleckého posudku Č. 712017 za dňa 
10.01 .2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 
70241 ,28 eur, zaokrúhlene 70200,00 eur, čo je 16,14 eur1m2• Zostatková hadnota 
prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovn lctve k 30.1.2017 predstavuje 51 755,47 
eur. Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa podra platných Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne III ., pričom minimálna kúpna cena 
za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 18 eur1m2 - 33 eur1m2. 

Ide o prevod majetku mesta z dOvodu hodného osobitného zreteľa , na schválenie ktorého je 
potrebný súhlas 315 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na 
úradnej tabu li mesta a internetovej slránke mesta. 



Dôvod hodný osobitného zrete ra: 

pozemky, ktoré sú predmetom odpredaja sa nachádzajú pri pozemkoch parc. č. KN-C 1327/64, 
KN-C 1327/65, KN-C 1327/130, KN-C 1327/141 a KN-C 1327/39 vo vlastnietve žiadatera (LV č . 

1856), ktorý ich využije na rozšlrenie územia Recyklačného závodu LIPTOV v jeho vlastnietve. 
tiadater je zárove~ nájomcom pozemkov, ktoré sú predmetom odpredaja na základe nájomnej 
zmluvy. tiadater dlhodobo pOsobl voblasti poskytovania služieb nakladania s odpadmi -
recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov, pričom sa jedná o územie bývalej skládky odpadu 
a na pozemkoch je potrebné vykonať rekultiváciu. 

5. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadenI vecného bremena spoe/vajúce v práve 
ulMenia inžinierskych sieti (preložka plynovodu, úprava plynovodu, osvetlenie 
predstanilJného priestoru a prlstupových komunikáciI, spla!;ková kanalizácia a prelolky MK 
" T-com"), vk. Ú. Liptovský Mikulá!; - medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom 
Liptovský Mikuláš ako vlastnikom pozemkov parc. Č. KN-C 3334/2 (LV Č. 4401 ), KN-C 
3334/55 ( LV Č. 4401), KN-C 3334/61 (LV Č. 4401 ), KN-E 2927/1 (LV Č. 7123), KN-E 
6608/101 (LV Č. 7123), KN-E 6625/1 (LV Č . 7123), KN-E 6659/13 (LV Č. 7123), KN-E 5001/2 
(LV č.2762 - mesto je podielový spoluvlastnik, podiel 211 O-i ny), KN-C 7284/8 (LV Č. 4401 ), 
KN-E 6659/5 (LV Č. 7123), KN-C 7284/9 (LV Č . 4401 ) a KN-E 6624/3 (LV Č. 7123) a budúcim 
oprávneným z vecného bremena, Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v Skrátenej 
forme "ŽSR", so sldlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, ICO: 31 364501 (ďalej len 
.tSR"). 

Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sieti, a to: 
a) Preložka plynovodu STl DN200 .. SPP" (podra GP č. 02/12-20/2013) cez pozemky: 
- parc. Č. KN-C 3334/2 diel .2" (301 m2) , /okalita Hlboké 
- parc. Č. KN-C 3334/55 diel .3' (46 m2), lokalita Hlboké 
- parc. Č. KN-C 3334/61 diel .4" (7 m2) , lokalita Hlboké 
b) Úprava plynovodu STL .. SPP" (podra GP Č. 02/12-24/2013) cez pozemky: 
- parc. Č. KN-E 292711 diel .3" (51 m2), diel .4' (65 m2), pred mostom cez Váh 
- parc. Č. KN-E 6608/101 diel .2' (13 m2) , pred mostom cez Váh 
- parc. Č. KN-E 6625/1 diel ,8' (37 m2), diel,9" (3 m2), diel ,10' (51 mZ), za mostom cez 
Váh, smer 

Hlboké 
- parc. Č. KN-E 6659/13 diel .6' (23 m2), za mostom cez Váh, smer Hlboké 

c) Osvetlenie predstanl~ného priestoru a prlstupoVÝch komunikácII (podra GP č. 

02112-
26/2013) cez pozemky: 

- parc. Č. KN-E 5001/2 diel ,36' (7m2), pod diarnilJným mostom 
- parc. Č. KN-C 7284/8 diel, 1 8' (2m2), pri areáli vodného slalomu 
- parc. Č. KN-E 6659/5 diel . 11 " (5m2), diel , 12' (2m2), pri areáli vodného slalomu 
d) Splašková kanalizácia (podra GP Č. 02/12-26/2013) cez pozemky: 
- parc. Č. KN-C 7284/9 diel ,9' (45 m2), pri areáli vodného slalomu 
- parc. Č. KN-E 6659/5 diel, 10' (10 m2), diel. 11' (5 m2), pri areáli vodného slalomu 

e) Preložka MK .. T - com" (podra GP Č. 02/2012-24/2013) cez pozemky: 
- parc. Č . KN-E 6624/3 diel ,81 " (28 m2), diel ,82' (18 m2), za mostom cez Váh, smer 

Hlboké 
- parc. Č. KN-E 6625/1 diel .80' (8 m2), za mostom cez Váh, smer Hlboké 

a práva vstupu za účelom prevádzkovania týchto sieti v prospech ŽSR , ako budúceho 
oprávneného z vecného bremena. 
Riadna zmluva o zriadeni vecného bremena sa uzatvori do 60 dni po vyhotoveni 
porealizačného geometrického plánu na určenie rozsahu vecného bremena, ktorý vyhotovi 



budúci oprávnený z vecného bremena po vybudovani stavby na predmetných pozemkoch. 
Strana oprávnená z vecného bremena zaplati strane povinnej z vecného bremena za 
zriadenie a časovo neobmedzené využivanie práva uloženia predmetných inžinierkych sieti 
cez pozemky vo vlastnlctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom 
v čase uzatvorenia riadnej zmluvy o zriadeni vecného bremena. Odplatu vyplatl budúci 
oprávnený z vecného bremena budúcemu povinnému z vecného bremena do 60 dni od 
povolenia vkladu vecného bremena do katastra nehnuternostl. Ide o uzatvorenie zmluvy 
pOdra § 9 ods. 2 plsm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcI v platnom znenI. 

6. a) podra § 9 ods. 2 plsm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcI v platnom znenI spôsob 
prevodu v/astn/ctva nehnuternosti v k. Ú. Liptovský Miku/á!! - stavby: .Strážnica" súp. Č . 

3931 postavená na pozemku parc. Č. KN-C 358/13 a pozemok parc. Č. KN-C 358/13 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 - obchodnou verejnou súťažou 

b) podra § 9 ods. 2 plsm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcI v platnom znenI 
podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej len . OVS") na prevod nehnuternostl v k. Ú. 

Liptovský Mikulá!! - stavby: .Strážnica" súp. č . 3931 postavená na pozemku parc. Č. KN-C 
358/13 a pozemok parc. Č. KN-C 358/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, 

nasledovne: 

Osobitne schvaľované podmienkY 

schválené na Mestskom zastupiterstve mesta Liptovský Mikuláš uznesen Im Č. 6/2017 zo 
dfla 16.02.2017. 

I. 

PredmetOVS 

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

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

al stavbY: _Strážnica" súp. č. 3931 postavená na pozemku parc. Č. KN-C 358/13. 

bI pozemok parc. Č. KN-C 358/13 zastavané ploch v a nádvoria o VÝmere 40 mZ. 

nachádzajúce sa v k. Ú. Liptovský Mikuláš, na ul. Komenského /areál bývalých Považských 
kasárnl/, obec Liptovský Mikuláš, okres liptovský Mikuláš, pričom predmetné nehnuternosti 
sú zaplsané na LV Č. 4401 v katastri nehnuternostl vedenom Okresným úradom Liptovský 
Mikuláš, katastrálnym odborom. 

2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže: 

Pozemok parc. Č. KNC 358/13 k. Ú. Liptovský Miku láš a stavba .strážnice" s.č.3931 na tomto 
pozemku sa nachádza podra platného územného plánu mesta liptovský Mikuláš, ktorý bol 
schválený uznesen Im mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dfla 
16.12.2010 a jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadenlm mesta 
Liptovský Mikuláš č .7/2010NZN dfla 16.12.2010 s účinnosťou dflom 1.1.2011 v zneni zmien 
a doplnkov v urbanistickom bloku • zmiešané územie s prevahou občianskej 

vybavenosti". Maximálna výška zástavby v predmetnom bloku sú 4 nadzemné podlažia 
a index zastavanej plochy je maximálne 35 %. 



Prevládajúcim funkCným vvulit1m tohto bloku je formujúce typický verejný charakter 
prostredia s koncentráciou zariadeni občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho 
významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály potrieb obyvaterov i 
návštevnlkov mesta. Najma: administratIva, zariadenia obchodu celomestského i 
regionálneho významu, služieb, kultúry, zábavy, zariadenia verejného stravovania a 
prechodného ubytovania, zariadenia školstva, zdravotnlctva, soc. starostlivosti, zariadenia 
zábavy, ... 

PrlDus/né je funkCné vvulitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi 
prevládajúci charakter a kvalitu prostredia. Najma: bytové domy spolyfunkčným 

parterom, zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby bez neprimeraných negatlvnych 
dopadov na okolie, zariadenia pre šport a rekreáciu, služobné byty v objektoch občianskej 
vybavenosti, obslužné komunikácie, zariadenia verejnej dopravy bez neprimeraných 
negatlvnych dopadov na okolie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže 
vhodne začlenené do okolitej zástavby, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu 
okrem heliportu- podmienené preverenlm podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou 
štúdiou, ktorá bude zohradňoval' nielen územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové 
obmedzenia, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem 
bioplynovej stanice, plochy upravenej zelene, CSPH ako súčasť objektov a areálov 
občianskej vybavenosti, ... 

Nepripus/né je funkCné vvutitie, 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 zariadeni občianskej 

vybavenosti. Najma: rodinné a bytové domy (mimo objektov vexistujúcej zástavbe) 
narúšajúce charakter okolitej zástavby, zariadenia priemyselnej a pornohospodárskej 
výroby, stavebnlctva, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia 
nadradený.ch systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového 
hospodárstva Izberné dvory, zberne druhotných surovln/, zariadenia energetiky lokálneho 
významu bez negatlvnych dopadov na okolité prostredie Ifotovoltaická elektráreň , 

paroplynový cyklus, . ./,zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia 
pohrebnietva Icintorlny, urnové háje, krematóriá!, samostatne stojace CSPH, ... 

Index zastavanej plochy a maximálna výška zástavby sú určené s podrobnosťou na 
urbanistický blok a vyjadrujú maximálne možnosti využitia každého pozemku ležiaceho v 
tomto bloku, resp. súboru pozemkov, na ktorých je navrhovaný zámer, ktorý je predmetom 
posudzovania. Splnenie indexu zastavanej plochy sa neposudzuje pri povorovanl 
nadstavieb a rekonštrukcii existujúcich budov, pri ktorých neprichádza k zmene ich 
zastavanej plochy a pri pri stavbách existujúcich budov s výmerou zastavanej plochy 
prlstavby do 25 m2. 

Index zastavanej plochy je ukazovatel' stanovený ako pomer medzi plochou zastavanou 
budovami a plochou pozemku, resp. súboru pozemkov, na ktorých je navrhovaný zámer, 
ktorý je predmetom posudzovania. Do indexu zastavanej plochy sa nezapočltavajú plochy 
spevnených plOch ani prekrytých terás umiestnené alebo navrhované na pozemku, resp. 
súbore pozemkov, na ktorých je navrhovaný zámer, ktorý je predmetom posudzovania. 

Prevádzkovatelia objektov sú povinnl zaistiť potrebné plochy statickej dopravy 
pre prevádzku zariadeni, vyplývajúce z ustanoveni STN 73 6110, na vlastných 
pozemkoch. 

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



3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet sút"aže ponúka na predaj je cena 
6 500,00 eur, (slovom: äest'tislcpät"sto eur). z toho cena pozemku predstavuje 1 380 eur (t. 
j. 34,51 eur/m') a cena stavby predstavuje 5 120 eur. 
Kúpnu cenu znlženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Väeobecných podmienok 
obchodných verejných sút"ažl uhradl vlt"az sút"aže najneskOr do 14 dni od uzatvorenia kúpnej 
zmluvy. Cena predmetných nehnute!nostl na základe znaleckého posudku Č. 512017 
vypracovaného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom zo dna 05.01 .2017 ako 
väeobecná hodnota majetku podra vyhláäky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 
Č. 492/2004 Z. z. o stanoveni väeobecnej hodnoty majetku predstavuje sumu 6513,99 eur, 
zaokrúhlene 6 500,00 eur, pričom stavba predstavuje 5 133.59 eur a pozemok predstavuje 
1 380,40 eur. t.j. 34,51 eur/m'. Cena za celý predmet sút"aže je určená na základe 
znaleckého posudku a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikulá$ v platnom 
znenI. 

4. Výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny, t. j. 
1 300,00 eur (slovom: tisictristo eur) , ktorá musi byt" zložená na bankový účet vedený 
v Prima banke Slovensko, a.s .• Č. ú.: SK 61 5600000000160044 8065 BIC: KOMASK2X 
najneskOr tri pracovné dni pred uplynut1m lehoty na podávanie návrhov. 

2iadny z navrhovateľov nemá nárok na výplatu úrokov z penažných prostriedkov zložených 
na účte mesta tvoriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky, resp. úhrady kúpnej ceny 
so započltanlm finančnej zábezpeky. 

5. Úeastnlcky poplatok vo výäke 30 eur je možné uhradit" 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 sút'aže boli schválené Uzneseniami 
Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláä Č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012, Č. 137/2012'2:0 
dňa 13.12.2012, Č. 59/2013 zo dňa 27.06.2013. Č . 102/2014 zo dna 23.10.2014, č. 6/2017 
zo dna 16.02.2017. 

11. 

Časový plán súťaže 

1. Vyhlásenie súťaže: 21.02.2017 

2. Obhliadku nehnute!nostl je potrebné dohod nút" vopred v pracovných dnoch s pánom 
Zaťkovičom v čase od 08.00 do 15.00 hod., na tel. č. 0908 961 800. Navrhovate! má 
možnost" nahliadnut" do znaleckého posudku a ďalälch podkladov, ktoré sa nachádzajú na 
Mestskom úrade liptovský Mikuláä v úradných hodinách, kontaktná osoba: JUDr. Bronislava 
Chomová, Č . dv. 203, tel. č . : 044/55 65 240, e-mail: b.chomova@mikulas.ak. 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 28.03.2017 do 14.00 hod. 

4. Termin otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov Je 30.03.2017 o 13.00 
hod. 

5. VIt'az sút"aže je povinný uzavriet" kúpnu zmluvu do 90 dni odo dna vyhodnotenia súťaže 
komisiou . V prlpade, že do 10 kalendárnych dni od vyzvania na uzavretie kúpnej zmluvy 
vlt"az sút"aže neuzatvori túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie 
kúpnej zmluvy. 



III. 

Kritérium hodnotenia návrhov 

1. Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyMia ponúknutá kúpna 
cena za nehnuternosti predložená navrhovaterom. 

2. Vlťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržan I 
všetkých podmienok súťaže. V prlpade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skoršl termin 
podania návrhu. 

IV. 

Osobitné dojednania 

V kúpnej zmluve bude uvedené. že kupujúci si musi vyrieM' a zabezpetiť prlstup do objektu 
strážnice súp. t . 3931 postavenej na pozemku 358/13 v k.ú. Liptovský Mikuláš s vlastnikom 
prirahlého pozemku. nakorko mesto Liptovský Mikuláš nevlastnl tento pozemok; a taktiež 
zabezpel::iť parkovanie k objektu podra potreby vyplývajúcej z fun kt né ho využitia objektu. 

7. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadenI vecného bremena spočlvajúce v práve 
uloženia inžinierskej siete (podzemného vedenia NN kábla) v k. ú. Liptovský MikuláS - medzi 
budúcim povinným z vecného bremena. mestom Liptovský Mikuláš ako vlastnikom 
pozemkov parc. t . KN-C 6585 (KN-E 6585. LV t . 7123) a parc. t . KN-C 6583 (LV t . 4401) 
a budúcim oprávneným z vecného bremena, spolotnosťou Stredoslovenská energetika -
Distribúcia, a.s., so sldlom Pri Rajelanke 2927/8, 01047 Zilina, ICO: 36442'151 , ako 
vlastnikom budúceho podzemného vedenia NN kábla. Predmetom zmluvy bude zriadenie 
vecného bremena práva uloženia inžinierskej siete, a to podzemného vedenia NN kábla cez 
pozemky parc. t . KN-C 6585 (KN-E 6585. LV t . 7123) a parc. t . KN-C 6583 (LV t . 4401) a 
práva vstupu za útelom prevádzkovania tejto siete v prospech vlastnika podzemného 
vedenia NN kábla. ako budúceho oprávneného z vecného bremena. 

Riadna zmluva o zriadeni vecného bremena sa uzatvori po realizácii podzemného vedenia 
NN kábla vybudovaného v rámci stavby: .8344 - L. Mikuláš - Csl. Brigády - NNK vedenie 
pre 9 b. j.' v rozsahu vyznatenom na porealizatnom geometrickom pláne, a to najneskOr 
do 180 dni odo d~a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej 
stavby. Strana oprávnená z vecného bremena zaplati strane povinnej z vecného bremena 
pri podpise riadnej zmluvy o vecnom bremene za zriadenie a tasovo neobmedzené 
využivanie práva uloženia podzemného veden ia NN kábla cez pozemky vo vlastnietve 
mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v ease uzatvorenia riadnej 
zmluvy o zriadeni vecného bremena. 

V zmluve o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena sa budúci oprávnený z vecného 
bremena zaviaže k povinnosti upraviť povrchový kryt existujúceho chod nika v celej šlrke na 
ul. Csl. brigády aul. Zápotockého (po uložen I NN káblového vedenia), podra podmienok 
vydaného rozhodnutia na zvláštne uživanie miestnych komunikácii, ktoré vydá cestný 
správny orgán mesto Liptovský Mikuláš. Ide o uzatvorenie zmluvy podra § 9 ods. 2 plsm. e) 
zákona e. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znenI. 



III. ruši 

11 bod 4, schvarovacej easti uznesenia mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš e, 92/2016 
zo dňa 16, 9, 2016, a to predaj prebytočného nehnuteľného majetku spOsobom podľa § 
9a ods, 8 plsm. e) zákona e, 138/1991 Zb, o majetku obci v platnom zneni ako prlpad hodný 
osobitného zretera, v k, ú, Liptovský Mikuláš - pozemku parc. Č. KN-C 2941/135 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 43 m2 v prospech spoločnosti PARA-STEEL, s,r.o" IČO: 
36 434 566, so sidiom: Družstevná 8, 031 01 Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 2 150 eur. 

21 bod 2. schvarovacej tasti uznesenia mestského zastupiterstva liptovský MikulM e. 10612016 
zo dňa 20. 10. 2016, a to predaj prebytočného nehnuteľného majetku spOsobom podra 
§ 9a ods. 8 plsm. e) zákona e. 138/1991 Zb. o majetku obci V platnom zneni ako prlpad 
hodný osobitného zretera, vk. Ú. Liptovský MikulM - pozemku parc. Č. KN-C 7125/24 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 286 m2) v prospech spoločnosti DRSICHLAD, 
s.r.o., IČO : 36 734 632, so sidiom: Priemyselná 2663, 031 01 Liptovský Mikuláš, za kúpnu 
cenu 9 438 eur. 

IV. berie na vedomie 

11 na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky boli schválené 
uznesen Im mestského zastupiteľstva Liptovský MikulM e. 92/2016 zo dňa 16.09.2016 
veasti IL pod bodom 6" predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj 
predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to 
nehnuternosti nachádzajúcej sa vk. ·ú. Liptovský Mikuláš, na ul. Čsl. brigády - pozemku 
parc. Č. KN-C 1730/59 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 podľa geometrického 
plánu Č. 204-68/2016, za minimálnu požadovanú kúpnu cenu 960,- eur, sa vlťazom súťaže 
s poradlm č. 1 stal Ing. Tomá!! Krupik s manž. Janou Krupikovou, obaja trvale bytom Csl. 
brigády 1609/14, 031 01 Liptovský Mikulá!; - Staré mesto, s ponúknutou kúpnou cenou vo 
vý!;ke 965. - eur. V súťaži bol predložený jeden súťažný návrh. 

21 na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky boli schválené 
uznesenlm mestského zastupiterstva Liptovský MikulM e. 70/2016 zo dňa 23.06.2016 
veasti II , pod bodom 6., predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj 
predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to 
nehnuternostf nachádzajúcich sa vk. ú. liptovský Mikuláš, na ul. Vrbickej - bytu č. 83, 
v bytovom dome súpisné člslo 1894, vchod č. 12, vrátane spoluvlastniekeho podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku parc. č. KN-C 2941/28 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1514 m2, v podiele 3630/693800-in, za minimálnu 
potadovanú kúpnu cenu 23900,- eur, sa vlťazom súťaže s poradlm č. 1 stala pani Nikola 
Boro!;ková, trvale bytom Liptovská Sielnica 79, 032 23 Liptovská Sielnica, s ponúknu tou 
kúpnou cenou vo vý!;ke 25 230,- eur. Do súťaže boli prihlásené štyri návrhy, avšak len návrh 
pani Nikoly Boroškovej splňal tak Všeobecné podmienky obchodných verejných súťaže 
v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Miku1M, ako aj vyššie 
oznaeeným uznesen Im schválené osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaže. 



31 na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže , ktorej podmienky boli schválené 
uznesen Im Mestského zastupiterstva liptovský MikulM Č. 92/2016 zo dňa 16. 09. 2016 
v časti II . pod bodom 7., predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj 
predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy, a to nehnuternostl nachádzajúcich sa v k. Ú. 

Liptovská Ondrašová, na ul. Ráztockej - stavby: . Rodinný dom" súp. t . 10 postavený na 
pozemku parc. t . KN-C 923 spolu s prislušenstvom (gam2, hospodtJrska budova a sklad) a 
pozemkov parc. t . KN-C 922 ztJhrady o výmere 290 m', parc. č. KN-C 923 zastavané plochy 
a ntJdvoria o výmere 376 m' a parc. č. KN-C 924 ztJhrady o výmere 95 m' /pozemky spolu 
o výmere 761 m'/, za minimtJlnu požadovanú kúpnu cenu 30 000,- eur, sa vlťazom súťa2e 
sporadIm t . 1 stala Vllra HankovtJ, trvale bytom L iarska 635/4, 031 04 LiptovskY' Mikuláš, 
s ponúknutou kúpnou cenou vo vY'llke 30 100,- eur. V súťaži bol pred ložený jeden súťažný 
návrh. 

I~J~~~PhD 
primátor ::L ta 

Dátum podpisu uznesenia: 17.02.2017 


