
MESTSKf. ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULAš 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTV A 

zo dňa 13. apríla 2017 číslo 19/2017 

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

Mestské zastupiteľstvo 

I. konštatuje, že 

1. komisia finantná a majetkovoprávna MsZ prerokovala dlla 27.03.2017 návrh na predaj 
prebytotného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami 
mesta tak, ako je uvedené v tasti II. tohto uznesenia a odporúta ho MsZ schváliť; pritom 
v bode 10. odporúta schváliť návrh pod plsm. a). Mestská rada prerokovala dlla 06.04.2017 
návrh na predaj prebytotného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie 
s majetkovými právami mesta tak, ako je uvedené veasli 11 . tohto uznesenia a odporúea ho 
MsZ schváliť; pritom v bode 10. odporúea schvál it' návrh pod plsm. a). 

2. k tasti 11 . bodu 4.: 
- mesto Liptovský Mikuláš má záujem, aby sa pokratovalo v realizácii investitného zámeru 
stavby: ,Modernizácia železnitnej trate 2i1ina - Košice. úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad 
- Tatry (mimo)', 
- prlstupová komunikácia ,Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, obslužná komunikácia žs!. 
Liptovský Mikuláš - priemyselná z6na' je v súlade s platným územným plánom mesta 
Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesenlm mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš 
t .115/2010 dlla 16.12.2010 a jeho záväzná časf bola vyhlásená Všeobecne záväzným 
nariaden Im mesta liptovský Mikuláš č.7/2010NZN dlla 16.12.2010 s účinnosťou dllom 
01 .01.2011 v zneni zmien a doplnkov a s verejným záujmom. 
- na stavbu ,Modernizácia železničnej trate 2ilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš -
Poprad -Tatry (mimor bolo vydané územné rozhodnutie pod č. OR a SP 2008/05770 - TA1 
dlla 31 .12.2008 pre navrhovatera - 2eleznice Slovenskej republ iky, Bratislava v skrátenej 
forme "2SR', so sldlom Klemensova 8, Bratislava 813 61, IČO : 31 364501 , pričom prlstupová 
komunikácia ,Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, obslužná komunikácia žs!. Liptovský 



Mikuláš - priemyselná zóna' bola súčasťou tohto povolenia a tvori samostatný objekt č. SO 
409-38-07. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnost' dňa 04.03.2009. 

3. k časti II. bodu 7.: 
pozemky, ktoré sú predmetom odpredaja nadobúdateľ dlhodobo užlva na základe Nájomnej 
zmluvy zo dňa 06.08.1998 uzatvorenej medzi mestom Liptovský Mikuláš, ako prenajlmateľom 

a Telovýchovnou jednotou FATRAN Liptovský Mikuláš, ako nájomcom, s dobou nájmu 
v trvani 99 rokov. Nájomca pozemky zveradil a zhodnotil na vlastné náklady, pozemky sú 
zastavané stavbami a násypom vo vlastnietve nájomcu. Nájomná zmluva je uzatvorená 
s podmienkou, že "nájomca má k prenajatým pozemkom predkupné právo v prlpade ich 
predaja podľa právnvch predpisov platných velase predaja. prielom by nájomca mal právo pri 
predaji uplatniť zhodnotenie pozemkov svojou výhradnou elinnosťou ". Zároveň sa v zmluve 
nájomca zaviazal "k povinnosti zaistiť prlstup občanov mesta Liptovský Miku/átl k pobrežiu 
vodného diela Liptovská Mara aj v priestore svojho areá/u. " 

4. k časti 11 . bodu 8. : 
na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky boli schválené uznesenlm 
Mestského zastupiterstva liptovský Mikuláš Č. 8212014 zo dl'ia 11 .09.2014 v časti 11 . pod 
bodom 11 ., predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na budúci predaj 
nehnuternostl v k. Ú. Liptovský Mikuláš - elasť stavby: "KOTOLŇA " súp. el. 1938 postavená 
na pozemku parc. el. KN-C 336/2 a elasť pozemku parc. Č. KN-C 336/2 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere cca 154 m' za minimll/nu požadovanú kúpnu cenu 16.500,- eur, sa 
vlťazom súťaže stala spoločnosť VITALIS. spol. s.r.o .. so sld/om Jilemnického 22. 031 01 
Liptovský Miku/Iltl s ponúknutou kúpnou cenou vo výtlke 40.100. - eur. 

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

II. schvaľuje 

1. predaj prebytočného nehnuteľného majetku spOsobom podľa § 9a ods. 8 plsm. e) zIlkona Č. 

138/1991 Zb. o majetku obcI v platnom znenI ako prlpad hodný osobitného zreteľa. vk. Ú. 

Liptovský Mikullltl- pozemku parc. Č . KN-C 1715/36 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
138 m2 podra geometrického plánu Č. 12012016-LM, nachádzajúceho sa na Ul. Csl. brigády, 
spoločnosti SMITH, s,r,o" so sldlom Hviezdoslavova 2, 031 01 liptovský Miku láš, ICO: 
44259832, za kúpnu cenu 9108 eur (I. j. 66 eur/m2). Účelom prevodu je vybudovanie 
oddychovej zóny na pozemku parc. č. KN-C 1715/36 pre návštevnlkov prevádzky 
reštaurácie nachádzajúcej sa na prizemi v nebytovom priestore č. 1-114 a v nebytovom 
priestore č. 8-122 vo vlastnietve nadobúdatera (LV č. 7874), ktoré sú súčasťou 

" Polyfunkčného objektu" súp. Č. 1871 postaveného na parcele č. KN-C 1715/2. Všeobecná 
hodnota pozemku parc. č. KN-C 1715/36 podra znaleckého posudku Č. 0612017 zo dňa 
23.01 .2017 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 
5195,70 eur, zaokrúhlene 5200,00 eur, čo je 37,65 eur1m2• Zostatková hodnota 
prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnietve k 31 .03.2017 predstavuje 2 290,39 
eur, čo je 16,597 eur1m2• 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/m2 - 66 eur/m2• Ide 
o prevod majetku mesta z dOvodu hodného osobitného zrete ra, na schválenie ktorého je 
potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod pod lieha zverejneniu na 
úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. 



Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

pozemok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pri nebytových priestoroch Č. 1-114 a Č. 8-
122 vo vlastnlctve žiadatera (LV Č. 7874) a bude využitý pre návštevnlkov prevádzky reštaurácie 
na vybudovanie oddychovej zóny. Nebytové priestory sú súčasťou stavby: ,Polyfunkčný objekt' 
súp. Č. 1871 postavený na pozemku parc.č. KN-C 1715/2. Predmetný pozemok je v dOsledku 
malej výmery, ochranného pásma verejnej komunikácie a tesnej bllzkosti plánovanej autobusovej 
zastávky pre mesto nevyužiteľný. 

2. uzatvorenie zfImennej zmluvy, zmluvy o zriadenI vecného bremena spotlvajúce v práve 
uloženia inžinierskych sieti a zmluvy o zriadenI vecného bremena spotlvajúce v práve 
prechodu a prejazdu v k. Ú. Palúdzka a v k. Ú. Liptovský MikulflS - medzi zmluvnými stranami 
Mestom LIptovský Mikuláš a Žilinským samosprávnym krajom (ďalej len ,ŽSK'), so 
srdlom: Komenského 48, 011 09 Žilina, ICO: 37 808 427, nasredovne: 

2.1 zfImenu nehnuteľnostI spOsobom podľa § 9a ods. 8 plsm. ej ztlkona t . 138/1991 Zb. 
o majetku obcI v platnom znenI ako prlpad hodný osobitného zreteľa, vk. Ú. Palúdzka a vk. 
Ú. Liptovský MikultlS, a to: 

nehnuteľnosti vo vlastnIetve mesta Liptovský MikultlS vk. Ú. Pa/údzka: 
AJ 

pozemok parc. Č. KN - C 378/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3170 m2, 

pozemok parc. Č . KN - C 378/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 185 m2, 

pozemok parc. Č. KN - C 378/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 211 m', 
pozemok parc. Č. KN - C 378/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 508 m', 
pozemok parc. Č . KN - C 681 zastavané plochy a nádvoria o výmere 218 m2, 

(LV Č. 4401) nachádzajúce sa v areáli Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana 
Stodolu Liptovský Mikuláš. Pozemky parc. Č . KN-C 378/4, 378/5 a 378/6 sú zastavané 
stavbami vo vlastnlctve ŽS K, a to: stavbou ,Centrálne sklady' súp. Č . 674 a stavbou , Dolieč., 
Lekáre~, Ubytov~a' súp. Č. 214 a pozemok parc. Č . KN-C 378/1 tvorr prirahlú plochu k týmto 
stavbám. Pozemok KN-C 681 je zastavaný stavbou: ,Predči st. odpadových vOď súp. Č. 676 
taktiež vo vlastnrctve ŽSK. Všeobecná hodnota nehnuternostl vo vlastnlctve mesta, a to 
pozemkov parc. Č . KN-C 378/1 , 378/4, 378/5, 378/6, 681 podra znaleckého posudku Č. 

192/2016 zo d~a 22. 11 . 2016 vyhotoveného súdnou znalky~ou Ing. Danou Piatkovou je 
stanovená na 216 746,- eur, čo je 50,50 eur/ m'. Zostatková hodnota prevádzaného majetku 
mesta vedeného v účtovnlctve k 31 .03.2017 predstavuje sumu 71 234,32 eur, čo je 16,567 
eur1m'. 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 m' pozemku je v danej zóne stanovená na 18 eur/m'- 33 eur/m'. 

B/ - pozemok parc. Č. KN - C 682/9 ostatné plochy o výmere 127 m', 
podra geometrického plánu Č. 97/2016-LM, nachádzajúci sa na ul. Parkovej, v bllzkosti 
stavby: , Predčisl. odpadových vOď súp. Č. 676, vo vlastnlctve ŽSK, a ktorý tvori prirahlú 
plochu k predmetnému objektu. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastnlctve mesta, a to 
pozemku parc. Č. KN-C 682/9 v zmysle GP Č . 97/2016-LM podra znaleckého posudku Č . 

192/2016 zo d~a 22. 11. 2016 vyhotoveného súdnou zna lky~ou Ing. Danou Piatkovou je 
stanovená na 6 413,50 eur, čo je 50,50 eur/ m'. Zostatková hodnota prevádzaného majetku 
mesta vedeného v účtovnlctve k 31 .03.2017 predstavuje sumu 6,35 eur, čo je 0,05 eur/m'. 
Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podra platných Zásad hospodárenia s majetkom 
mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne III ., pričom minimálna kúpna cena za 1 m' 
pozemku je v danej zóne stanovená na 18 eur/m' - 33 eur1m' . 

nehnuteľnosti vo v/astnlctve mesta Liptovský Miku/tiS nachádzajúce sa v k. Ú. Liptovský 
Miku/áS: 



CI 
pozemok parc. Č. KN - C 324/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 389 m2, 

pozemok parc. Č. KN - C 324/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 454 m2, 

pozemok parc. Č . KN - C 324/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2, 

podra geometrického plánu Č. 204-82/2016, pozemky sa nachádzajú na ul. Hurbanovej, 
pričom pozemok parc. Č. KN-C 324/2 je zastavaný stavbou: .Slobodáre~· súp. Č . 1642 vo 
vlastnielve ZSK a pozemky parc. Č. KN-C 324/1 a 324/3 Ivoria prirahlú k predmetnej stavbe. 
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastnielve mesta, a to pozemkov parc. Č. KN-C 324/1, 
324/2,324/3 v zmysle GP Č. 204-82/2016 podra znaleckého posudku Č. 50/2016 zo d~a 19. 
10. 2016 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Bohuslavom Babkom je stanovená na 
39385,45 eur, čo je 46,61 eurl m2• Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta 
vedeného v účtovnfclve k 31.03.2017 predstavuje sumu 14 024,46 eur, čo je 16,597 eur1m2• 

Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom 
mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne I., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 

pozemku je v danej zóne stanovená na 66 eur1m2 - 100 eur/m2. 

,. Rekapitulácia (plsm. AI, BI, CI): 
pozemky vo vlastnielve Mesta Liptovský Miku/á!i spo/u o výmere 5 264 m2; v!ieobecná hodnota 
pozemkov vo vlastnielve mesta je stanovená spolu na 262544,95 eur. 

zameniť 

za nehnuternosti vo vlastnielve tilinského samospr.lvneho kraja (ďalej len "tSK") v ko ú. 
Palúdzka: 
AI 

stavbu: .Psychiatrický pavilón" súp. Č. 220, na pozemku parc. Č. KN - C 309/2, 
pozemok parc. Č. KN - C 309/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 387m2, 

(LV Č . 2047), nachádzajúce sa vareáli Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana 
Stodolu Liptovský Mikuláš. Všeobecná hodnota nehnuternostf vo vlastnfclve .ZSK", a to 
stavby .Psychiatrický pavilón" súp. č. 220 podľa znaleckého posudku Č. 38/2016 zo d~a 18. 
8. 2016 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Bohuslavom Babkom je stanovená na 
172479,54 eur a pozemku parc. Č . KN-C 309/2 podľa znaleckého posudku Č. 3812016 zo 
d~a 18. 8. 2016 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Bohuslavom Babkom je stanovená na 
19 841,49- eur, čo je 51,27 eurl m2. 

BI - pozemok parc. Č. KN - C 320/5 zastav. plochy a nádv. o výmere 438 m2 

podľa geometrického plánu Č. 204-6/2017, nachádzajúci sa v areáli Liptovskej nemocnice 
s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, pri stavbe: .Psychiatrický pavilón" súp. 
Č. 220 a Ivorl jeho priľahlú plochu. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastnielve .ZSK", 
a to pozemku parc. Č. KN-C 320/5 v zmysle GP Č . 204-6/2017 podľa znaleckého posudku Č. 

38/2016 zo d~a 18. 8. 2016 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Bohuslavom Babkom je 
stanovená na 22 456,26 eur, čo je 51 ,27 eurl m2. 

C) - pozemok parc. Č . KN - C 320/11 zastav. plochy a nádvoria o výmere 795 m2, 

podľa geometrického plánu Č. 204-8/2017, nachádzajúci sa v areáli Liptovskej nemocnice 
s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, pri stavbe: .Zariadenie pre seniorov 
a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš" súp. Č. 219 postavenej na parcele Č. 

KN-C 311 vo vlastnielve mesta, určený na výstavbu . terasy". Všeobecná hodnota 
nehnuteľnosti vo vlastnielve .ZSK", a to pozemku parc. Č. KN-C 320/11 v zmysle GP Č. 204-
8/2017 podľa znaleckého posudku Č. 3812017 zo d~a 13. 2. 2017 vyhotoveného súdnym 
znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 34 208,85- eur, čo je 43,03 eurl m2• 

DI - stavba: . fontána" vo vlastnielve ZSK, postavená na pozemku parc. Č. KN -C 320/8, 
ktorá nie je zaplsaná v katastri nehnuteľnosti na liste vlastnicIva. 



El - stavba: .studfia· vo vlastnIetve 2:SK, postavená na pozemku parc. Č. KN-C 320/11 
podľa geometrického plánu Č . 204-8/2017, ktorá nie je zaplsaná v katastri nehnuternostl na 
liste vlastnIetva. 

, Rekapitulácia Iplsm. AI, BI, CI): 
pozemky vo vlastnIcIve .tSK" spolu o výmere 1 620 mZ; v~eobecná hodnota pozemkov vrátane 
stavby bývalého psychiatrického pavilónu vo vlastnIelve "tSK" je stanovená spolu na 248 986,14 

~ 

Nehnuternosti sa zamenia zámennou zmluvou bez finančného vyrovnania rozdielu vo 
výmere pozemkov a cien ocenených nehnuternostl. Cena zamiefianých nehnuternostl na 
základe dohody zmluvných strán je cena určená znaleckými posudkami. 
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 zámenu nehnuternostl, na základe ktorej dOjde k vzájomnému usporiadaniu vlastnlckych 
vzl'ahov k nehnuternostiam. 
Mesto nadobudne zámenou nehnuteľnosti v areáli liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. 
Ivana Stodolu liptovský Mikuláš, v k. Ú. Palúdzka, a to stavbu bývalého psychiatrického pavilónu 
súp. Č. 220 spolu s pozemkom vrátane prirahlej plochy, ktorá svojIm umiestnen Im tvori 
neoddeliteľný celok s touto stavbou. Zámerom mesta je prestaval' túto budovu, s cieľom zIskal' 
dostatočný priestor na zabezpečenie a rozvoj sociálnych služieb na územI mesta liptovský 
Mikuláš. Ďalej mesto nadobudne pozemok pri objekte "Zariadenie pre seniorov a domov 
sociálnych služieb mesta liptovský Mikuláš" súp. Č . 219, za účelom na vybudovania .terasy", 
ktorá bude súčasl'ou tohto objektu a ktorá zabezpečI väčšI komfort najmä pre imobilných 
seniorov. Nadobudnuté nehnuternosti mesto plánuje využIval' na zabezpečenie sociálnych 
služieb pre svojich občanov. 

ŽSK nadobudne uvedenou zámenou pozemky v k. Ú. Palúdzka a v k. Ú. liptovský Mikuláš, 
ktoré sú zastavané stavbami vo vlastnIetve 2:SK, a to: stavbou .Centrálne sklady" súp. Č. 674, 
stavbou .Dolieč., Lekárefi , Ubytovfia" súp. Č. 214, stavbou .Predčist. odpadových vOd" súp. Č . 

676 a stavbou .Slobodárefi" súp. Č. 1642 vrátane priľahlých obslužných pozemkov využlvaných 
správcom v zriaďovaterskej pOsobnosti 2:ilinského samosprávneho kraja, liptovskou nemocnicou 
s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu liptovský Mikuláš. 

2.2 uzalvorenie zmluvy o zriadenI vecného bremena spočlvajúce v práve uloženia inžinierskych 
sieti a vstupu za účelom uživania, údrtby, zmien, opráv, rekon~trukcie alebo odstránenia 
jeslvujúcich inžinierskych sieti (spojové vedenie, elektrické vedenie, vodoVOd) alebo ich 
časti, vk. Ú. Palúdzka - medzi povinným z vecného bremena, mestom liptovský Mikuláš 
ako vlastnIkom pozemku parc. Č . KN-C 320/8 (LV 5169), v správe Zariadenia pre seniorov 
a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš, ICO: 37980513 a novovytvoreného 
pozemku parc. Č. KN-C 320/11 podra geometrického plánu Č . 204-8/2017 a oprávneným 
z vecného bremena, Žilinským samosprávnym krajom, so sldlom Komenského 48, 011 
09 2:ilina, ICO: 37 808 427 (ďalej len "2:SK"). Jedná sa o bezodplatné vecné bremeno na 
dobu neurčitú, spočlvajúce v povinnosti každého budúceho vlastnIka pozemku parc. Č. KN
C 320/8 a novovytvoreného pozemku parc. Č. KN-C 320/11 strpieť uloženie inžinierskych 
sieti (spojové vedenie, elektrické vedenie, vodOVOd) a právo vstupu na predmetné pozemky 
za účelom užIvania, údržby, zmien, opráv, rekonštrukcie alebo odstránenia jestvujúcich 
inžinierskych sieti alebo ich časti (in personam) v prospech oprávneného z vecného 
bremena 2:SK, v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne Č. 204-8/2017. 
Všeobecná hodnota vecného bremena uloženia podzemných inžinierskych sieti na pozemku 
parc. Č. KN-C 320/8 (slaboprúd a elektrická prlpojka) podra znaleckého posudku Č. 38/2017 
zo dfia 13. 2. 2017 vypracovaného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená 



na 660,53 eur. Všeobecná hodnota vecného bremena uloženia podzemných inžinierskych 
sieti na pozemku parc. Č. KN-C 320/11 v zmysle geometrického plánu Č. 204-812017 
(vodovod a elektrická prlpojka) podra znaleckého posudku Č. 38/2017 zo dňa 13. 2. 2017 
vypracovaného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 1 291,81 eur. 
Ide o uzatvorenie zmluvy podľa § 9 ods. 2 plsm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci 
v platnom znenI. 

2.3 uzatvorenie zmluvy o zriadeni vecného bremena spoClvajúce v prtJve prechodu a prejazdu 
za úCe/om prevádzky, kontroly, opravy, údržby, odstratlovania porúch a haváriI na stavbe 
súp. C. 220, nachádzajúcej sa na pozemku parc. C. KN-C 30912, vk. Ú. Palúdzka - medzi 
povinným z vecného bremena, Žilinským samosprávnym krajom, Komenského 48, 011 
092i1ina, ICO: 37 808 427 v správe Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu 
Liptovský Mikuláš, Pa lúčanská 25, 031 23 liptovský Mikuláš ako vlastn ikom pozemku parc. 
Č. KN-C 320/9 (LV Č . 2047) a oprávneným z vecného bremena mestom Liptovský Mikuláš. 
Jedná sa o bezodplatné vecné bremeno na dobu neurčitú , spočlvajúce v povinnosti každého 
budúceho vlastnika pozemku parc. Č . KN-C 320/9 strpieť právo vstupu pešo, autom, 
technickými zariadeniami za účelom prevádzky, kontroly, opravy, údržby, odstraňovania 
porúch a havárii na stavbe súp. Č. 220, nachádzajúcej sa na pozemku parc. Č. KN-C 309/2 
v prospech oprávneného z vecného bremena (mesta Liptovský Mikuláš) v celom rozsahu. 

Všeobecná hodnota vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemku parc. Č. KN
C 320/9 podra znaleckého posudku Č. 22/2012 zo dňa 6. 8. 2012 vypracovaného súdnym 
znalcom Ing. Bohuslavom Babkom je stanovená na 2 710 eur. 

,. Rekapitulácia bodov 2.1, 2.2 a 2.3: 
Všeobecná hodnota nehnuternostl vo vlastnietve mesta Liptovský Mikuláš a všeobecná hodnota 
za zriadenie vecného bremena (v prospech 2SK) je stanovená spolu na 263 836.76 eur. 
Všeobecná hodnota nehnuternostl vo vlastnietve mesta 2SK a všeobecná hodnota za zriadenie 
vecného bremena (v prospech mesta liptovský Mikuláš) je stanovená spolu na 251 696.14 eur. 

3. predaj prebytoCného nehnuteľného majetku spOsobom podľa § 9a ods. 8 plsm. a) zlIkona C. 
138/1991 Zb. o majetku obcI v platnom zneni. vk. Ú. Liptovský MikuiII!; a uzatvorenie Zmluvy 
o prevode vlastnietva nebytového priestoru v súlade so zákonom C. 182/1993 Z. z. o 
vlastnIetve bytov a nebytových priestorov v platnom znenI, v objekte: .. Bytový dom - 84 BJ, 
súpisné Clslo 1945, postavený na pozemku parc. C. KN-C 854/52, nachádzajúci sa na ul. 1. 
mája, nasledovne: 

- nebytový priestor č. 1-8, na prizemi, vchod č. 57; o celkovej výmere 528,85 m' v 
celosti, k nemu prislúchajúci spoluvlastnlcky podiel na spoločných častiach a 
zariadeniach domu vo verkosti 5288517 46500-ln a spoluvlastnlcky podiel na pozemku 
parc. Č. KN-C 854/52 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2562 m' vo verkosti 
528851746500-tln , 

(predmetné nehnuternosti sú zaplsané v katastri nehnuternostl na LV Č . 5362), v prospech 
spoločnosti LIMA car, s.r.o., so sldlom Podháj 41 , 97405 Banská Bystrica, ICO: 36753 
343, za kúpnu cenu 154 000,00 eur. Všeobecná hodnota predmetu prevodu podra 
znaleckého posudku Č. 82/2016 zo dňa 19.04.2016 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. 
Danou Piatkovou je stanovená na 153617,46 eur, zaokrúhlene 154000,00 eur, pričom 
nebytový priestor predstavuje hodnotu 145 157,64 eur a spoluvlastnlcky podiel na pozemku 
predstavuje hodnotu 8 459,82 eur, čo je 46,61 eur1m2. Uvedený prevod nepodlieha 
zverejneniu na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. 

4. uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu 
a Zmluvy o uzavreli budúcej zmluvy o odovzdanI a prevzali objektov vyvolaných investlcil 
v k. Ú. OkoliCné (lokalita Priemyselný park), nasledovne: 



4.1 uzatvorenie Nájomnej zmluvy na nehnuteľnosti spôsobom podľa § 9a ods. 9 plsm. c) zákona 
t!. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni ako prlpad hodný osobitného zreteľa, vk. 
Ú. Okolit!né (lokalita Priemyselný park), a to: 

pozemok parc.t!. KN-C 1327/83 ostatné plochy o výmere 2403 m2 (LV t!. 1628), 
pozemok parc.t!. KN-C 1327/106 ostatné plochy o výmere 317 m2 (LV t!. 1628), 
pozemok parc.t!. KN-C 1327/80 ostatné plochy o výmere 422 m2 (LV t!. 631), 
pozemok parc.t!. KN-C 1327/ 110 ostatné plochy o výmere 694 m2 (LV t!. 631), 
pozemok parc.t!. KN-C 738/15 vodné plochy o výmere 15 m2 (L V t!. 2041), 
pozemok parc.č. KN-C 1327/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2560 m2 (LV ll. 
2041), 
pozemok parc. č. KN-C 1327/112 ostatné plochy o výmere 1054 m2 (LV Č. 2041), 
pozemok parc. č. KN-C 1327/113 ostatné plochy o výmere cca 3762 m2 (LV t!. 2041) 

(pozemky spolu o výmere 11 227 m2) 

v prospech nájomcu Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme 
,,žSR", so sldlom Klemensova 8, Bratislava 813 61 , lCD: 31364 SOi , za účelom 
vybudovania budúceho stavebného objektu SO 409-38-07, a to: prlstupave} 
komunikácie . Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, obslužná komunikácia žs!. Liptovský 
Mikuláš - priemyselná zóna". Stavebný objekt rieši komunikáciu ako verejnoprospešnú 
stavbu v rámci realizácie stavby: .Modernizácia železn ičnej trate Žilina - Košice, úsek trate 
liptOVSký Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)". Nájom sa uzatvori na dobu neurčitú, za 
nájomné vo výške 1 euro, za celý predmet nájmu a celú dobu nájmu. V nájomnej zmluve 
bude uvedené, že nájomca ako investor stavby vybuduje na predmete nájmu na vlastné 
náklady komunikáciu (v časti na pozemkoch vo vlastnietve mesta, ako predmete nájmu a v 
časti na pozemkoch vo vlastnietve tretieh osOb), podra spracovanej projektovej 
dokumentácie a po vydani právoplatného kolaudačného rozhodnutia bude stavba 
komunikácie zo strany investora odovzdaná mestu Liptovský Mikuláš v zmysle Zmluvy 
o uzavretl budúcej zmluvy o odovzdan I a prevzati objektov vyvolaných investlcif (bod 4.2). 
V nájomnej zmluve bude ďalej uvedené, že nájomca si je vedomý, že podra platného 
územného plánu mesta Liptovský Mikuláš je v uvedenej trase navrhovaná komunikácia Bi 
MZ 14/50 a pozemok parc. č . KN-C 1327/80 mOže byť dotknutý navrhovanou križovatkou. 
Nájomná zmluva bude uzatvorená za podmienky, že počas výstavby obslužnej komunikácie 
ako stavebného objektu SO 409-38-07 musi byť zo strany nájomcu zabezpečená dopravná 
obslužnosť priemyselnej zóny. 
Nájomná zmluva bude slúžiť ako doklad na preukázanie . iného práva k pozemkom" v zmysle 
stavebného zákona smerujúci k vydaniu stavebného povolenia. Realizácia stavby: 
.Modernizácia železn ičnej trate Žilina - Košice, úsek trate liptOVSký Mikuláš - Poprad -
Tatry (mimo)" je vo verejnom záujme v súlade s platným územným plánom mesta Liptovský 
Mikuláš, na ktorú bolo mestom Liptovský Mikuláš pre navrhovatera - Železnice Slovenskej 
republiky, Bratislava so sldlom Klemensova 8, Bratislava vydané právoplatné územné 
rozhodnutie o umiestneni stavby pod Č. ÚRASP 2008/05770- Ta 1 zo dňa 31 .12.2008. 
Ide o nájom majetku mesta z dOvodu hodného osobitného zretera, na schválenie ktorého je 
potrebný súhlas 315 všetkých poslancov, pričom uvedený nájom podlieha zverejneniu na 
úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. 

Dôvod hodný osobitného zretera: 
- prenechanim nehnuterného majetku mesta do nájmu vybuduje investor v časti na pozemkoch 
vo vlastnlctve mesta a v časti na pozemkoch vo vlastnietve tretieh osOb na vlastné náklady 
budúcu prlstupovú komunikáciu "liptOVSký Hrádok - Liptovský Mikuláš, obslužná komunikácia 
Žs!. Liptovský Mikuláš - priemyselná zóna", pričom komunikácia bude slúžiť pre budúci rozvoj 
daného územia, 

komunikáciou sa zabezpeči priame prepojenie priemyselnej zóny na ravom brehu Váhu 
v Liptovskom Mikuláši s novou železn ičnou stanicou, 



ide o prepojenie, ktoré bude náhradou za pOvodne plánovaný diaľn ičný prevádzač do 
priemyselného parku a novú diaľničnú križovatku v katastri obce Závažná Poruba, 
- ide o bezodplatné nadobudnutie majetku - objektov budúcich vyvolaných invesllcH v rámci 
realizácie stavby: ,Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš 
Poprad - Tatry (mimo)', od odovzdávajúceho Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme ,ŽSR", so sldlom Klemensova 8, 81361 Bratislava, ICO: 31364 501 , 
- Vládou Slovenskej republiky bol schválený dlhodobý program rozvoja železn ičných ciest, kde 
bola definovaná aj priorita modernizácie technickej infraštruktúry železničného koridoru, ktorého 
súčasťou je vyššie citovaná stavba, 
- ide o nájom pozemkov zo strany štátu, na ktorých bude umiestnená a vybudovaná stavba vo 
verejnom záujme v zmysle zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v platnom zneni a v súlade s platným územným plánom mesta Liptovský 
Mikuláš, 
- ide o všestranný rozvoj územia a potrieb obyvateľov , 

- na danú stavbu bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš právoplatné územné rozhodnutie 
o umiestneni stavby pod Č. ÚRaSP 2008/05770-Ta 1 zo dňa 31 .12.2008. 

4.2 uzatvorenie Zmluvy o uzavret! budúcej zmluvy o odovzdani a prevzat! objektov vyvolaných 
invest!cil vk. Ú. Okoličné (lokalita Priemyselný park) - medzi budúcim odovzdávajúcim, 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", so sldlom 
Klemensova 8, Bratislava 813 61 , ICO: 31 364 501 a budúcim preberajúcim, mestom 
Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41 , 03142 Liptovský Mikuláš, ICO: OO 315 524, predmetom 
ktorej bude bezodplatné nadobudnutie majetku do vlastnictva mesta Liptovský Mikuláš 
- objektov budúcich vyvolaných invesllcll v rámci realizácie stavby: ,Modernizácia 
železn ičnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)", a to: 
pristupave] komunikácie, ktorá bude realizovaná v rámci stavebného objektu SO 409-38-
07 ,Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, obslužná komunikácia Žst. Liptovský Mikuláš -
priemyselná zóna", od investora stavby Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme "ŽSR". 
Zmluva o odovzdan I a prevzati objektov vyvolaných investIcH, bez pozemkov, na ktorých je 
stavba umiestnená, sa uzatvori najneskOr do 120 dni odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. V Zmluve o uzavreli budúcej zmluvy 
o odovzdani a prevzati objektov vyvolaných invesllcH bude ďalej uvedené, že v prlpade, že 
sa stavba dotkne pozemkov, ktoré nie sú vo vlastn lctve budúceho preberajúceho, zaväzuje 
sa budúci odovzdávajúci tieto majetkovoprávne usporiadal' na vlastné náklady. V zmluve 
bude ďalej uvedené, že výstavbu objektov vyvolaných investIcH zabezpeči budúci 
odovzdávajúci na vlastné náklady v zmysle § 15 ods. 4 zákona Č . 513/2009 Z. z. o dráhach 
a o zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom znenI. Ide o uzatvorenie zmluvy podľa 

§ 9 ods. 2 plsm. e) zákona Č . 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znenI. 

5. predaj prebytočného nehnuteľného majetku sp6sobom podľa § 9a ods. 8 plsm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni, vk. Ú. Okoličné - pozemkov parc. Č. KN-C 
297/12 ,diel 1" zastavané plochy a nádvoria o výmere 399 m2 a parc. Č. KN-C 297/13 ,diel 
2" zastavané plochy a nádvoria o výmere 204 m2 podľa geometrického plánu Č . 35164638-
19/2016/pozemky spolu o výmere 603 m'/' nachádzajúcich sa na ul. Pálenická, v prospech 
družstva COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, so sldlom ul. 1. mája 
54, liptovský Mikuláš 031 25, ICO: 00168963, za kúpnu cenu 21 400 eur (t. j . 35,50 eur1m'). 
Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. Č. KN-C 297/13 
zastavaného stavbou: ,Obchodná bunka SO-SVS" súp . č. 422 vo vlastnlctve nadobúdateľa 

(LV Č. 274) vrátane priľahlého pozemku parc. Č. KN-C 297/12, ktorý svojim umiestnenim 
a využil1m tvori neoddeliteľný celok s predmetnou stavbou. V kúpnej zmluve bude uvedené, 
že kupujúci si je vedomý, že cez pozemok parc.C. KN-C 297/12 je trasovaná inžinierska siel' 



podzemného elektrického NN vedenia vo vlastnietve SSE - Distribúcia, a.s., Žilina, na ktorú 
sa vzt'ahuje ochranné pásmo. 
Všeobecná hodnota pozemkov parc. Č. KN-C 297/12 a KN-C 297/13 podra znaleckého 
posudku Č. 25/2017 zo dňa 30.01.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom 
Todákom je stanovená na 21 405,50 eur, zaokrúhlene 21 400,00 eur, t.j. 35,50 eur/mz. 
Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnietve k 31 .03.2017 
predstavuje 7 005,65 eur, čo je 11,618 eur/mz. 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 mZ pozemku je v danej zóne stanovená na 
18 eur/mz - 33 eur/mz. Uvedený prevod nepodlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta, 
internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. 

6, uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve na nehnuternosti vk. Ú. Liptovský Mikulá~, 

spôsobom podra § 9a ods. 8 plsm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcI v platnom 
znenI ako prlpad hodný osobitného zretera, a to: 

- stavbu: .Obytný dom" súp. Č . 2209 postavenú na pozemku parc. Č. KN-C 136/2 vrátane 
pozemku parc. Č. KN-C 136/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 mZ (LV Č . 

4401), 
- pozemok parc .č. KN-C 136/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 mZ (LV Č. 4401), 

pozemok parc.č. KN-C 136/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 mZ 
v spoluvlastniekom 

podiele 77/128-ln (LV Č. 3397), 
pozemok parc. č. KN-C 136/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 mZ 

v spoluvlastniekom 
podiele 2/3-iny (LV Č . 3477), 

- pozemok parc. č. KN-C 136/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 mZ (LV Č. 4401) 
nehnuternosti vo výlučnom vlastnIetve a spoluvlastnlctve mesta Liptovský Mikulá~. 

nachádzajúce sa na Námestl Osloboditerov /pozemky spolu o výmere 263 mZI 

zameniť 

za nehnuternost' nachádzajúcu sa na Námestl Osloboditerov - čast' pozemku parc.č. KN-C 
137/1 záhrady o výmere cca 70 mZ zaplsaného v katastri nehnuternostl na LV Č. 5758, 
v prospech podielových spoluvlastnikov: 1. Dagmar Štamberskej, trvale bytom Račianska 
1529/93, 831 02 Bratislava (v podiele 1/3-ina); 2. Petra SIeinera, trvale bytom Námestie 
Osloboditerov 77/16. 031 01 Liptovský Mikuláš (v podiele 1/3-ina); 3. Romana 
Štamberského, trvale bytom Račianska 1529/93, 831 02 Bratislava (v podiele 1/3-ina). 
Uvedenou zámenou mesto nadobudne čast' pozemku parc. Č . KN-C 137/1 záhrady o výmere 
cca 70 mZ, v areáli záhrady Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa , určeného pod ra 
platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš na výstavbu občianskej vybavenosti. 
Nehnuternosti vo vlastnietve mesta, ktoré sú predmetom zámeny, sa nachádzajú 
v spoločnom dvore spolu s nehnuternost'ami podielových spoluvlastnikov. Zo strany 
podielových spoluvlastnikov tak dOjde uvedenou zámenou k majetkovoprávnemu 
usporiadaniu vlastnlckych vzt'ahov k nehnuternostiam v uzavretom dvore, čim dOjde 
k sceleniu nehnuternostl v prospech podielových spoluvlastnikov. Prevodom pozemkov 
parc. Č. KN-C 136/6 a 136/8, ktorých mesto je podielovým spoluvlastnikom sa realizuje 
zákonné predkupné právo v zmysle § 140 Občianskeho zákonnika. 
Zmluvné strany sa v zmluve o uzatvorenl budúcej zámennej zmluvy dohodnú, že cena 
zamieňaných nehnuternostl bude cena stanovená znaleckými posudkami v čase 
uzatvorenia riadnej zámennej zmluvy ako všeobecná hodnota nehnuternostl. Zároveň sa 
podielovi spoluvlastnlei v zmluve o uzatvorenl budúcej zámennej zmluvy zaviažu 
k povinnosti previest' na mesto Liptovský Mikuláš čast' parcely Č . KN-C 137/1 o výmere cca 
78,56 mZ v ich podielovom spoluvlastnlctve, pre účel výstavby budúcej .prlstupovej 



obslužnej komunikácie" podra spracovanej projektovej dokumentácie, za kúpnu cenu 1,
euro (lokalita zadných traktov východnej strany Námestia Osloboditerov). Riadna zámenná 
zmluva bude uzatvorená po vybudovani a presnom geodetickom zamerani stavby: 
.prlstupová obslužná komunikácia" v danej lokalite, ktorej investorom bude mesto. 
Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnietve k 31 .03.2017 
predstavuje spolu sumu 4 743,72 eur, z toho stavba je v hodnote 378,72 eur a pozemky 
v hodnote 4 365 eur, čo je 16,60 eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom zámeny sa podra 
platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne 1., 
pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 66 Elm2 -

100 €r/m2• Ide o prevod majetku mesta z dOvodu hodného osobitného zretera, na schválenie 
ktorého je potrebný súhlas 3/5 vSetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha 
zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. 

DOvod hodný osobitného zreteľa: 

ide o zámenu nehnuternostl, na základe ktorej dOjde zo strany mesta k nadobudnutiu časti 
parcely Č. KN-C 137/1 v areáli záhrady Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa, ktorá je pod ra 
platného územného plánu mesta určená na výstavbu občianskej vybavenosti. Mesto je 
v súčasnosti vlastn Ikom už vaMiny pozemkov v záhrade galérie, pričom majetkovoprávne 
vysporiadanie pozemkov prebieha od roku 1990. 

7, predaj prebytočného nehnuteľného majetku spôsobom podľa § 9a ods. 8 plsm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni a zriadenie zmluvného predkupného práva 
v prospech mesta, vk. Ú. Liptovská Ondra$ová, a to pozemkov: 

parc. Č. KN-C 1165/4 vodné plochy o výmere 484 m', 
parc. Č. KN-C 1165/5 vodné plochy o výmere 100 m', 
parc. Č . KN-C 1165/99 zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m', 
parc. Č. KN-C 1165/101 ostatné plochy o výmere 18 m', 
parc. Č. KN-C 1165/107 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m', 

zaplsaných v katastri nehnuternostl na LV Č. 4401 . Dalej pozemkov: 
parc. Č . KN-C 1165/117 vodné plochy o výmere 671 m2, 

parc. Č. KN-C 1165/118 vodné plochy o výmere 543 m2 

podra geometrického plánu Č. 35162431-153/2014, vytvorených z pozemku parc. Č. KN-C 
1165/2, zaplsaného v katastri nehnuternostl na LV Č. 4401 , 
/pozemky spolu o výmere 1 920 m'/, nachádzajúce sa v areáli Lodenice Ráztocká zátoka, v 
prospech občianskeho združenia Telovýchovnej jednoty FATRAN Liptovský Mikuláš, so 
sldlom P.O. Box 77,031 01 Liptovský Mikuláš, lCD: 14223163, za kúpnu cenu 16000 eur 
(t.j. 8,33 eur/m2). Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. Č. KN-C 
1165/4 zastavaného stavbou: .LODENICA JACHTINGU" súp. Č. 694 a pozemku parc. Č. KN
C 1165/5 zastavaného stavbou: .SOC.HYG.ZAR. a COV" súp. Č. 695 vo vlastn/ctve 
nadobúdatera (LV Č. 4912); dalej pozemku parc. Č . KN-C 1165/99 zastavaného stavbou: 
.Lodenice Jachtingu + Chatky", na ktorú bolo Mestom Liptovský Mikuláš vydané právoplatné 
kolaudačné rozhodnutie pod Č. MsÚ/ÚRaSP 2014/02009, 2016/01594-05/HAV zo dňa 
04.08.2016 pre stavebnlka TJ Fatran Liptovský Mikuláš a pozemku parc. Č. KN-C 1165/107 
zastavaného stavbou: . Lodenice jachtingu dodatok Č. 1 - rekreačná chatka", na ktorú bolo 
mestom Liptovský Mikuláš vydané právoplatné dodatočné stavebné povolenie pod Č . ÚR 
a SP 2013/00393-03-Ta zo dňa 13.03.2013 pre stavebn/ka TJ Fatran Liptovský MikuláS 
a prirahlých pozemkov parc. Č. KN-C 1165/101 , 1165/117 a 1165/118, ktoré svojim 
umiestnen/m a využit1m tvoria neoddeliterný celok s predmetnými stavbami. 
V kúpnej zmluve bude dohodnuté predkupné právo v prospech mesta liptOVSký Mikuláš 
podra § 603 ods. 2 Občianskeho zákonn/ka na celý predmet kúpy za rovnakú kúpnu cenu, 
za akú ho kupujúci nadobudol, t.j . 66 600,00 eur, a to pre prlpad akéhokorvek prevodu alebo 
prechodu vlastn/ctva na tretiu osobu. Predkupné právo sa zriadi ako vecné právo a vznikne 



vkladom do katastra nehnuternostl, pričom pOjde o zriadenie predkupného práva ako časovo 
neobmedzeného. V pr/pade hrozby zániku združenia akýmkorvek spOsobom 
a z akýchkorvek dOvodov je združenie povinné predmet zmluvy odpredať mestu za rovnakú 
cenu, t.j. 66600,00 eur. 
V$eobecná hodnota pozemkov parc. Č. KN-C 1165/4, 1165/5, 1165/99, 1165/101, 1165/107, 
1165/117 a 1165/118 pre účely prevodu podra znaleckého posudku Č . 66/2016 zo dňa 
08.11.2016 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Petrom Cabanom je stanovená na 66 
643,20 eur, zaokrúhlene 66 600.00 eur. čo je 34,71 eur1m2. V$eobecná hodnota vonkaj$lch 
úprav pozemkov ako zhodnotenie pozemkov zo strany nájomcu je stanovená podra 
znaleckého posudku Č. 16/2017 zo dňa 10.02.2017 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. 
Danou Piatkovou na hodnotu 50638,93 eur, zaokrúhlene 50600.00 eur.(Rozdiel je kúpna 
cena). Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnietve 
k 31.03.2017 predstavuje 1 816,77 eur. eur. Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa 
podra platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta liptovský Mikulá$ nachádzajú 
v zóne II ., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 
eur/m2- 66 eur/m2. 

V lehote do 90 dni odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o povolen i vkladu kúpnej zmluvy do 
katastra nehnuternostl pristúpi občianske združenie TelOVýchovná jednota FATRAN 
liptovský Mikulá$, ako nájomca na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 06.08.1998 
k uzatvoreniu ,Dodatku Č. l' Nájomnej zmluvy zo dňa 06.08.1998 s mestom Liptovský 
MikulM ako prenajlmaterom, pričom dodatkom sa ponlži výmera prenajatých pozemkov 
o 1 920 m2, čim dOjde v predmete zmluvy aj k zmene parcelných člsel u prenajatých 
pozemkov na základe geometrického plánu Č . 35162431-153/2014. Predmet zmluvy (článok 
II.) tak bude v súlade s kúpnou zmluvou. ,Dodatkom Č. l ' sa zároveň upravi článok VIII 
Nájomnej zmluvy tak, že pOvodný text: _Nájomca je povinný zaistiť prlstup obtanov mesta 
Liptovský Mikulá$ k pobrežiu vodného diela Liptovská Mara aj v priestore areálu' sa nahradi 
textom: ,,Nájomca zabezpeIJI pe$1 prlstup pre verejnosť k vodnej ploche v$ade tam kde to 
nebude brániť bezpeIJnosti os6b a povahe IJinnosti TJ FA TRAN .• 
V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemky parc. Č. KN-C 
1165/117 a 1165/118 sú trasované inžinierske siete vodovodu a kanalizácie, na ktoré sa 
vzťahujú ochranné pásma a ktoré sú majetkom združenia. V kúpnej zmluve bude ďalej 

uvedené, že kupujúci berie na vedomie zriadenie vecného bremena uloženia inžinierskych 
sietl- elektrický zemný kábel NN a VN na pozemku parc. Č. KN-C 1165/2 , v rozsahu podra 
GP č. 44552467-41 /2012 (po prevode tejto zmluvy dOjde k zmene parcelnéhO člsla, a to 
v rozsahu na pozemku parc. Č. KN-C 1165/118), v prospech spoločnosti Stredoslovenská 
energetika - Distribúcia, a.s. so sldlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, ICO: 36442151, 
zaplsané v katastri nehnuternostl v časti C - Ťarchy na LV Č. 4401 pre k. Ú. Liptovská 
Ondrašová (Z 154/2014). 
Uvedený prevod nepodlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta 
a v regionálnej tlači. 

8. na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky boli schválené v bode 11. 
uznesenlm MsZ LiptOVSký Mikuláš IJ. 8212014 zo dňa 11 .09.2014 a IJ/ánku IV bod 4.5 
a IJ/ánku V Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a budúcej zmluve o zriadenI vecného bremena 
IJ. 104512014IPráv. uzavretej medzi mestom LiptOVSký Mikulá$ a spo/olJnosťou VITALIS 
spol. s.r.o. dňa 12.11.2014 
aj predaj prebytolJného nehnuteľného majetku v k. Ú. Liptovský Mikulá$ - stavby: ,Sklad 
hutného materiálu' súp. Č. 4519 postavenej na pozemku parc. Č. KN-C 336122 vrátane 
pozemku parc. Č. KN-C 336/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 170 m2, zaplsané 
v katastri nehnuternostl na LV Č. 4401 , nachádzajúce sa na ul. Komenského, v 
prospech spoločnosti VITALIS spol. s.r.o., so sldlom Jilemnického 22, 031 01 Liptovský 
Miku1M, za kúpnu cenu 40 100 eur, z toho cena stavby je 32 798,50 eur a cena pozemku 



je 7 301 ,50 eur, čo je 42,95 eur/m2• Kupujúci 50 % z kúpnej ceny zaplatil, a to sumu 3 500 
eur dl\a 25.09.2014 formou finančnej zábezpeky a sumu 16 550 eur dl\a 20.11 .2014 po 
podpisani Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena 
Č. 1045/2014/Práv. uzavretej dl\a 12.11.2014 medzi mestom a spoločnosťou VITALIS spol. 
S.r.o. Liptovský Mikuláš. Zostatok kúpnej ceny v hodnote 20 050 eur uhradl kupujúci 
predávajúcemu najneskOr v lehote do 14 dni odo dl\a podplsania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 

b) zriadenie vecného bremena spočlvajúce v práve prechodu pešo a dopravnými 
prostriedkami cez pozemok parc. Č . KN-C 336/3 o výmere 472 m2 zastavané plochy 
a nádvoria v k.ú. Liptovský Mikuláš v celom rozsahu v prospech kupujúceho - spoločnosti 

VITALIS spol. s.r.o. Liptovský Mikuláš. Vecné bremeno sa zriadi ako časovo neobmedzené 
a bezodplatné (in rem) s podmienkou, že kupujúci ako oprávnený z vecného bremena 
vybuduje na vlastné náklady prlstupovú cestu na pozemku parc. Č. KN-C 336/3 
a v budúcnosti sa o túto cestu bude aj starať . 

9. predaj prebyto!Jného nehnuteľného majetku spOsobom podľa § 9a ods. 8 plsm. e) zákona !J. 
138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni ako prlpad hodný osobitného zreteľa, vk. Ú. 

DemiJnová - pozemok parc. Č. KN-C 2/62 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2 

podra geometrického plánu Č. 119/2016-LM, nachádzajúci sa na Ul. Dlhá, Ľubomirovi 
Dzúrikovi a manželke Tatiane Dzúrikovej do BSM, obaja trvale bytom Oemanová 245, 
031 01 Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 957 eur (I. j. 33 eur/m2) . Účelom prevodu je 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. Č . KN-C 2/62, ktorý svojim opiotenim tvori 
kompletný celok s pozemkami parc. Č. KN-C 2/33, KN-C 2/36 a stavbou: ,Rodinný dom' 
súp. Č . 245 postavenou na pozemku KN-C 2/33 (LV Č. 127 a LV Č. 315) vo vlastnlclve 
nadobúdaterov. 
Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnietve k 31 .03.2017 
predstavuje 1,45 eur, čo je 0,050 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/m2 -

66 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 majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. Č. KN-C 2/62, ktorý tvori už viac ako 40 rokov 
svojim opiotenim kompletný celok s pozemkami parc. Č . KN-C 2/33, KN-C 2/36 a stavbou: 
,Rodinný dom' súp. Č. 245 postavenou na parcele KN-C 2/33 vo vlastn ietve žiadaterov. 
Predmetným prevodom sa zabezpeči súlad skutkového a právneho stavu. Ide o prevod 
vlastnietva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu, nakorko pozemok je, I. Č. oplotený 
k rodinnému domu. 

10. uplatnenie predkupného práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v k.ú. Okoli!Jné, vo 
vlastnietve Mgr. Jerguša Baču, trvale bytom Smre!Jany 24, 03205 a Ladislava Baču, trvale 
bytom Vrllkova 1884/67, 031 01 Liptovský Mikuláš, nasledovne: 

- uplatnenie predkupného práva na spätné nadobudnutie nehnuteľnosti v k.ú. 
Okoličné , na pozemky vytvorené Geometrickým plánom Č. 44026595-28/2016 zo dl\a 
22.4.2016, zhotoveným spoločnosťou GEODET-KA, s.r.o. , ktoré sú zaplsané v katastri 
nehnuteľnosti na liste vlastnietva !J. 1522 a na liste vlastnietva !J. 1523, a to na: 
- parc. Č. KN-C 773/268 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 mZ, 



- parc. Č. KN-C 773/269 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m', 
- parc. Č. KN-C 773/270 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m', 
- parc. Č. KN-C 773/248 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m' 
za kúpnu cenu spolu vo vý~ke 257,40 eur za výmeru 144 m2 

a pozemky 
parc.č. KN-C 773/267 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1271 m', 
parc.č. KN-C 773/245 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1115 m', 

za kúpnu cenu spolu vo výške 0,03 eura, za výmeru 2386 m2 

za cenu v celkovej vý~ke 257,43 eur - od Mgr. Jerguša Baču, trvale bytom Smrečany 24, 
03205 a Ladislava Baču , trvale bytom Vrllkova 1884/67, 03101 liptovský Mikuláš. 

11 . a) podra § 9 ods. 2 plsm. a) zákona t . 13811991 Zb. o majetku obci v platnom zneni 
spôsob prevodu vlastnfctva nehnuternosti vk. Ú. Liptovský Miku/á!! - pozemku parc. Č . 

KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty o výmere 2373 m2 - obchodnou verejnou súťažou 
(ďalej len "OVS"). 

b) podra § 9 ods. 2 plsm. b) zákona t . 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni 
podmIenky obchodnej verejnej súťaže ldalej len "OVS"I na prevod nehnuternosti vk. Ú. 

Liptovský Mikulá!! - pozemku parc. Č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty o výmere 2373 
m2• nasledovne: 

Osobitne schvaľované podmienky 
schválené na Mestskom zastupitelstve mesta Liptovský Mikuláš uznesenlm Č. 19/2017 zo 
dňa 13.04.2017. 

I. 
PredmetOVS 

1. Predmetom OVS je výber najvhodnej~ej ponuky na predaj predmetu súťaže 

a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže nachádzajúci sa na ul. Nábrežie J . 
Kráľa . a to nehnutelnosti: 
pozemku parc. Č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty o vymere 2373 mZ, 
nachádzajúceho sa vk. Ú. Liptovský Mikuláš. obec Liptovský Mikulá~. okres Liptovský 
Mikulá~. zaplsanom na LV Č . 4401 v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom 
Liptovský Mikulá~. katastrálnym odborom. 
2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže: 
2.1 Severná časť pozemku p. Č . KN-C 3363/49 (podľa grafickej prllohy Č. 4) sa nachádza 
podla platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš. ktorý bol schválený uznesen Im 
mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č.115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závazná 
časť bola vyhlásená všeobecne závazným nariaden Im mesta Liptovský Mikuláš 
č .7/2010NZN 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 podlažl a index zastavanej plochy je max.40 
%. 
Prevládajúcim funkčným využit1m je formujúce typický verejný charakter prostredia s 
koncentráciou zariadeni občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu 
vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály potrieb obyvatelov i náv~tevn lkov 

mesta. Najma: administratIva. zariadenia obchodu celomestského i regionálneho významu. 
služieb, kultúry, zábavy. zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania. 
zariadenia ~kolstva. zdravotnlctva. soc. starostlivosti . zariadenia zábavy .... 
Prlpustné je funkčné využitie nenarú~ajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi 
prevládajúci charakter a kvalitu prostredia. Najma: bytové domy s polyfunkčným parterom. 
zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby bez neprimeraných negatlvnych dopadov na 



okolie, zariadenia pre šport a rekreáciu, služobné byty v objektoch ob~ianskej vybavenosti , 
obslužné komunikácie, zariadenia verejnej dopravy bez neprimeraných negaUvnych 
dopadov na okolie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne za~lenené 
do okolitej zástavby, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heliportu
podmienené preverenlm podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá 
bude zohradr'lovať nielen územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, 
zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, 
plochy upravenej zelene, CSPH ako sú~asť objektov a areálov ob~ianskej vybavenosti, ... 
Neprlpustné je funkčné 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 zariadeni ob~ianskej 

vybavenosti. 
Najma: rodinné a bytové domy (mimo objektov v existujúcej zástavbe) narúšajú ce charakter 
okolitej zástavby, zariadenia priemyselnej a pornohospodárskej výroby, stavebn lctva , sklady 
s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a 
technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne 
druhotných surovln/, zariadenia energetiky lokálneho významu bez negaUvnych dopadov na 
okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň , paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň , .. .!, 
zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebnictva /cintorlny, urnové 
háje, kremat6riá!, samostatne stojace CSPH, .. . 
2.2 Ostatná časť pozemku p. ~. KN-C 3363/49 sa nachádza v urbanistickom bloku . 
zmiešané územie s prevahou zariadeni pre šport a rekreáciu·. Max. výška zástavby v tomto 
bloku sú 4 nadzemné podlažia a index zastavanej plochy je max.3S 'Io. 
Prevládajúcim funkčným využiUm tohto bloku je formujúce typický charakter prostredia s 
nižšou intenzitou využitia územia a s koncentráciu krytých i otvorených zariadeni pre šport a 
rekreáciu celomestského i regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre 
uspokojovanie širokej škály potrieb obyvaterov i návštevnlkov mesta. Najma: zariadenia pre 
šport a rekreáciu, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia 
obchodu a služieb - dominantne integrované do športovo-rekrea~ných komplexov, 
zariadenia pre kultúru a zábavu, ... 
Prlpustné je funk~né využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi 
prevládajúci charakter a kvalitu prostredia. Najmä: administraUva, zariadenia školstva, 
zdravotn lctva, soc. starostlivosti, zariadenia individuálnej rekreácie, obslužné komunikácie, 
plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne za~lenené 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, ... 
Neprlpustné je funk~né využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovým i nárokmi alebo 
vplyvmi na okolie (hluk, prach, exhaláty, ... ) narúša charakter prostred ia a neprimerane 
limituje možnosti využitia prirahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadeni športu a rekreácie. 
Najma: rodinné domy, bytové domy, zariadenia OV regionálneho významu s vysokými 
nárokmi na dopravnú obsluhu a negaUvnym vplyvom na kvalitu prostredia /verkoobchodné 
zariadenia, hypermarkety (bigbox)/, zariadenia priemyselnej a porno hospodárskej výroby, 
stavebnlctva, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených 
systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, CSPH, zariadenia odpadového 
hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovln/, zariadenia energetiky lokálneho 
významu bez negaUvnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektrárer'l , 
paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň , .. .!, zariadenia nadradených systémov 
energetiky, zariadenia pohrebnietva /cintorlny, urnové háje, kremat6riá/, ... 
Potrebný po~et parkovaclch stánl podra platných STN je nutné zabezpe~iť na vlastnom 
pozemku. 



3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 
140956 eur, (slovom: stoštyridsaľtislcdeväťstopäťdesia~esť eur), t. j. 59,40 eur/m'. 
Kúpnu cenu zn lženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok 
obchodných verejných súťaži uhradl vlťaz súťaže najneskOr 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 podra vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Č. 492/2004 Z. z. 
o stanoveni všeobecnej hodnoty majetku predstavuje sumu 53 200 eur, t. j. 22.41 eur/m'. 
Cena za predmet súťaže je určená na základe znaleckého posudku a Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta Liptovský Mikuláš. 
4. Výika finančnej zábezpeky predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny, t. j. 28 
191 eur, (slovom: dvadsaťosemtislcstodeväťdesialjeden eur), ktorá musi byť zložená na 
bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, a.s. , č.ú.: SK 61 56000000001600448065 
BIC: KOMASK2X najneskOr tri pracovné dni pred uplynut1m 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 započltanlm finančnej zábezpeky. 
5. Účastnlcky 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 
BIC: KOMASK2X. 
6. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené Uzneseniami 
Mestského zastupiterstva 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. 120/2016 
zo dňa 15.12.2016 a Č. 19/2017 zo dňa 13.04.2017. 

ti, 
Časový plán súraže 

1. Vyhlásenie súraže: 25,04.2017 
2. Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalšIeh podkladov, ktoré sa 
nachádzajú na Mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách Č. dverl 204, 
ti. poschodie, kontaktná osoba: JUDr. Lakotová, tel.č.: 044/5565241, e-mail : 
s.lakotova@mikulas.sk. 
3. Ukončenie predkladania návrhov súraže: 25.05. 2017 do 14.00 hod. 
4. Termin otvárania obálok a vyhodnotenia sút'ažných návrhov Je 02.06.2017 o 13.00 
hod. 
5. Vlťaz súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 90 dni odo dňa vyhodnotenia súťaže 
komisiou. V prlpade, že do 10 kalendárnych dni od vyzvania na uzavretie kúpnej zmluvy 
vlt'az súťaže neuzatvorI túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie 
kúpnej zmluvy. 

111. 
Kritérium hodnotenia návrhov 

1. Kritériom pre hodnotenie predložených sút'ažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna 
cena za nehnuternosti predložená navrhovaterom. 
2. Vlťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržanI 
všetkých podmienok súťaže. V prlpade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skoršl termIn 
podania návrhu. 
3. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnIetve k 31 .03.2017 
predstavuje 178.23 eur. čo je 0,075 eur/m'. Pozemok, ktorý je predmetom OVS sa pod ra 
platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II. , 
pričom minimálna kúpna cena za 1 m' pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m' -
66 eur/m'. 



IV. 
Osobitné dojednania 

V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemok parc. Č. KN-C 
3363/49 prechádzajú verejné vodovody DN 800 a DN 1000 s ochranným pásmom 2,5 m od 
potrubia na obe strany a vodovodná prlpojka s vodomernou šachtou pre tenisovú halu. 

12. aj podľa § 9 ods. 2 plsm. aj zékona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcI v platnom znenI 
spôsob prevodu vlastnIetva nehnuteľnoslf vk. Ú. Liptovský Mikulá§ ako prebytočného 
majetku mesta - stavby ,Skolský objekľ súp. Č. 1225 postavený na pozemku parc.č. KN-C 
1726/6 a pozemku parc. Č . KN - C 1726/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 470 m' 
obchodnou verejnou súťažou. 

bj podľa § 9 ods. 2 plsm. bj zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcI v platnom znenI 
podmIenky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnostI v k. Ú. Liptovský Mikulé§ 
- stavby ,Skolský objekľ súp. Č . 1225 postavený na pozemku parc .č . KN-C 1726/6 
a pozemku parc. č. KN-C 1726/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 470 m' nasledovne: 

Osobitne schvaľované podmienky 
schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesen Im Č. 19/2017 zo 
dna 13.04.2017. 

I. 
Predmet obchodnej verejnej súťaže 

1. Predmetom obchodnej verejnej sút'aže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj 
predmetu sút'aže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu sút'aže, a to: 

a) stavba "Školský objekt" súp. Č, 1225 postavený na pozemku parc. č. KN-C 1726/6; 
b) pozemok parc, Č. KN-C 1726/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 470 m', 

nachádzajúce sa v kat. úz. liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský 
Mikuláš, vedené Okresným úradom, katastrálnym odborom na liste vlastnictva Č. 4401 . 
Skolský objekt súp. Č. 1225 postavený na pozemku parc.č . KN-C 1726/6 sa nachádza na 
ulici kpt. Nálepku v meste liptovský Mikuláš, východne od centra mesta, v bývalom areáli 
vojenského výskumného útvaru MO SR. Areál je ohran ičený ulicou kpt. Nálepku z východnej 
strany, ulicou Čsl. brigády z južnej strany, ulicou Zápotockého zo západnej strany 
a železnicou zo severnej strany. Prlstup k areálu je z týchto priľahlých komunikáciI. Prlstup 
k samotnej budove je z vnútroareálových miestnych komunikácii. V bezprostrednej bllzkosti 
sa nachádzajú všetky inžinierske siete. Vzdialenost' od centra mesta je cca 5 min. jazdy 
autom. V okoll je kompletná občianska vybavenost'. Ide o budovu nepodpivn ičenú s jedným 
nadzemným podlaž1m, ktorá sa v súčasnosti nevyuživa. Po stavebných úpravách je možné 
ju využlvat' na školské, administrallvne, skladové úče ly alebo pre služby. Pozemok okolo 
stavby nie je vo vlastn ietve predávajúceho. Prlstup k objektu si budúci vlastnik bude rieš it' 
sám. 
2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže: 
je stanovené schválenými regulatlvami výstavby v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Liptovský Mikuláš č. 712010NZN zo dna 16.12.2010 - záväzná čast' Územného plánu 
mesta Liptovský Mikuláš. 
Skolský objekt sa nachádza v zmysle platného Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, 
ktorý bol schválený Uznesenlm Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dna 
16.12.2010 a jeho záväzná čast' bola vyhlásená Všeobecne záVäzným nariadenfm mesta 
Liptovský Mikuláš č. 7/2010NZN dna 16.12.2010 s účinnost'ou dllom 1.1.2011 
v urbanistickom bloku " zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti ", kde je 
možná výstavba v zmysle definlcie daného bloku. Maximálna výška zástavby sú 4 
nadzemné podlažia a maximálna zastavanosľ pozemku je 40%. 



Funkčné využitie: 

Prevládajúce funkčné využitie 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 a zariadenia zábavy. 
Pripustné funkčné využitie je nenarúšajú ce 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. areály obrany štátu. obslužné komunikácie. zariadenia verejnej dopravy bez 
neprimeraných negatlvnych dopadov na okolie. plochy a objekty statickej dopravy. 
hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby. zariadenia technickej 
infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia. plochy upravenej zelene a éSPH ako súčast' 
objektov a areálov občianskej vybavenosti. 
Neprlpustné funkčné využitie je také • 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. Najmä: zariadenia priemyselnej a porno hospodárskej výroby. 
stavebnlctva. sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu. rodinné a bytové domy 
narúšajúce charakter okolitej zástavby. zariadenia nadradených systémov dopravnej a 
technickej infraštruktúry. zariadenia odpadového hospodárstva (zberné dvory. zberne 
druhotných surovln). zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatlvnych dopadov na 
okolité prostredie (fotovoltaická elektrárell. paroplynový cyklus •... ). zariadenia nadradených 
systémov energetiky. zariadenia pohrebnietva a samostatne stojace éSPH. 
3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet sút'aže ponúka na predaj je cena 
63 600,00 eur (slovom: šest'desiattritisicšest'sto eur). čo je cena podra znaleckého posudku. 
Kúpnu cenu v zmysle Všeobecných podmienok obchodných verejných sút'ažl uhradl vlt'az 
sút'aže najneskOr do 14 dni od uzatvorenia kúpnej zmluvy. 
4. Cena predmetných nehnuternostl na základe znaleckého posudku Č. 144/2012 zo dlla 
18.10.2012 vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Todákom ako všeobecná hodnota 
majetku podra vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Č . 492/2004 Z. z. 
o stanoveni všeobecnej hodnoty majetku predstavuje sumu 63 600 eur. z toho stavba 
predstavuje sumu 46702.21 eur a pozemok predstavuje sumu 16854.20 eur. t. j. 35.86 
eur/m'. Cena za celý predmet sút'aže je určená na základe znaleckého posudku a Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znenI. 
5. Výška finančnej zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok obchodných verejných 
sút'ažl predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny. t. j . 12720,00 eur, (slovom: 
dvanást'tislcsedemstodvadsat' eur) . Zábezpeka musi byt' zložená na bankový účet vedený 
v Prima banke Slovensko. a.s .• Č. účtu 1600448065/5600. IBAN SK89 5600 0000 0016 0044 
3002 BIC: KOMASK2X vedený v Prima banke Slovensko. a.s .. najneskôr tri pracovné dni 
pred uplynut1m lehoty na podávanie návrhov. 2:iadny z navrhovaterov nemá nárok na výplatu 
úrokov z pellažných prostriedkov zložených na účte mesta tvoriacich zábezpeku až ku dllu 
vrátenia zábezpeky. resp. úhrady kúpnej ceny so započltanlm finančnej zábezpeky. 
6. Účastnicky poplatok vo výške 30 eur je možné uhradit' do pokladne MsÚ alebo na 
bankový účet vedený v Prima banke Slovensko. a.s .. IBAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002 
BIC: KOMASK2X. Účastnlcky poplatok sa nevracia. 
7. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej sút'aže boli schválené uzneseniami 
mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš Č. 52/2012 zo dlla 14.05.2012. Č. 137/2012 zo 
dlla 13.12.2012. Č. 59/2013 zo dlla 27.06.2013 a Č. 102/2014 zo dlla 23.10.2014 a Č . 

19/2017 zo dlla 13.04.2017. 



II. 
Časový plán súťaže 

1. Vyhlásenie súťaže: 25.04.2017 

2. Obhliadku nehnutelnosti je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch s p. 
Zaťkovičom v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod., na tel. člsle 0908 961 800. Záujemca má 
možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalšieh podkladov, ktoré sa nachádzajú na 
Mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš, v úradných hodinách na právnom odbore, 
konlaktná osoba: JUDr. Soňa Lakotová, Č. dv. 204, tel. Č. 044/55 65241, email: 
s.lakotova@mikulas.sk. 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 25.05.2017 do 14.00 hod. 

4. Termin otvárania obálok a VYhodnotenia súťažných návrhov: 01.06.2017 o 13.00 hod. 

5. Uzavretie kúpnej zmluvy najneskOr do 90 dni odo dňa vyhodnotenia súl'aže komisiou. 
V prlpade, že do 10 kalendárnych dni od vyzvania na uzavretie zmluvy vlťaz súťaže 
neuzatvori lúto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. 

III. 
Kritérium hodnotenia návrhov 

1. Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknulá kúpna 
cena. 
2. Vlťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou pri 
dodržan I všetkých podmienok súťaže. V prlpade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skoršl 
termin podania návrhu. 
3. Zostalková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnlctve mesta 
k 31.03.2017 predstavuje spolu 20 892,49 eur, z toho hodnota stavby predstavuje 13 091,92 
eur a hodnota pozemku predstavuje 7 800,57 eur, čo je 16,597 eur/m2• Pozemok, ktorý je 
predmetom OVS sa podla 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 

Výnos z predaja nehnutelnostl uvedených v bode 1. bude použitý na plnenie úloh verejného 
záujmu. 

',, ~~ 1.1. PhD 
primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 18.04.2017 


