
MESTSKS ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE
M ESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Zo dňa 22. júna 2017 ČĺsIo 3712017

K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu

a nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

komisia řinančná a majetkovoprávna MsZ prerokovala dňa 06.06.2017 návrh na predaj
prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami

mesta tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schválíť. Mestská

rada prerokovala dňa 15.06.2017 návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie
majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právarni mesta tak, ako je uvedené v 6asti II.

tohto uznesenia a odporúča ho MaZ schválit.
V prlpade predaja ide o prebytočný majetok mesta v súlade se Zásadami hospodárenia

s majetkom mesta Liptovský Mikuláš.

schvaľuje

1. predajprebytočného nehnutel‘ného majetku spósobom podlá 9a ods. 8 písm. e) zákona Č.

138/1991 2b. O majetku obci v platnom zneni ako pripad hodný osobitného zreteľa, vk. ú.

Liptovský Mikuláš—pozemku parc. č. KN-C 2584/9 ako „dleli“ zastavané plochy a nádvoria

o výmere 63 m2 podľa geometrického plánu č. 108/2016-LM, nachádzajúci sa na ul.

Partizánov, do podielového spoluvlastnictva v prospech: 1. Marta Mrázová, trvale bytom
Dúbrava Č. 484, 032 12 Liptovský Mikuláš — do podjetu 1/4-ina, 2. Ľubomira Kubáňová,

trvale bytom Morušová 517111, 031 04 Liptovský Mikuláš — do podielu 1/4-ina, 3. Milan

Kubáň, trvale bytom Brezová 487/3, 031 04 Liptovský Mikuláš — do podle/u 1/4-ina a 4.

Katarina Kubáňová, trvale bytom Partizánov 684110, 031 01 Liptovský Mikuláš — do podielu

1/4-ina, za kúpnu cenu 2 079 eur (t. j. 33 eur/rn2). Ůčelom prevodu je majetkovoprávne

usporiadanie pozemku parc Č. KN-C 2584/9, ktorý svojlm oplotenim tvori kornpletný celok

s pozemkami parc. Č. KN-C 2584/2 (LV Č. 1652), parc. Č. KN-C 2584/8 (LV Č. 6538). parc Č.

KN-C 2584/4 (LV Č. 1652) a stavbami: ‚Rodinný dom“ súp. Č. 609 postavený na parcele Č.

KN-C 2584/8 (LV Č. 5341) a ‚Rodinný dom“ sůp. Č. 684 postavený na parcele Č. KN-C 2584/2

(LV Č. 4136) v podielovom spoluvlastnictve nadobúdaterov.



Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnlctve k 3105.2017

predstavuje sumu 1 04561 eur, čoje 16597 eur/m2. Pozemok, ktorýj e predmetom prevodu

sa podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza

v zóne II., pričom minimálna kúpna cena zal m2 pozemku jev danej zóne stanovená na 33

€/m2- 66 €1m2.
Ideo prevod majetku mesta z důvodu hodného osobitného zreteía, na schválenie ktorého je

potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, phčom uvedený prevod podlieha zverejneniu na

úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zretel‘a:

ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. KN-C 2584/9, ktorý tvori už viac ako 50

rokov svojim oplotenĺm kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 2584/2, KN-C 2584/8, KN-

C 2584/4 a stavbami: „Rodinný dom sůp. Č. 609 postavený na parcele č. KN-C 2584/8 a „Rodinný

dom“ súp. Č. 684 postavený na parcele č. KN-C 2584/2v podielovom spoluvlastnictve žiadateľov.

Mesto na tento pozemok nemá zabezpečený priamy prĺstup, a preto je pre mesto stavebne

nevyužiteíný a nepotrebný. Predmetným prevodom sa zabezpeči súlad skutkového a právneho

stavu. de teda o prevod vlastníctva, ktorý je určený len pre konkrétnych záujemcov, nakoíko

pozemokje t. Č. oplotený k stavbám rodinných domov.

2. uzatvorenie Nájomnej zrn/čivy na prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu

spůsobom pod/ä 5 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí vplatnom znení

ako pr/pad hodný osobitného zretera, v k. ú. Liptovský Mikuláš — pozemky parc. č. KN-C

2581/2 „diel 4 záhrady o výmere 118 m2a parc. č. KN-C 2580/3 ‚diel 3“ zastavané plochy

a nádvoha o výmere 114 m2 podľa geometrického plánu Č. 204-47/2007 ĺpozemky spolu

o výmare 232 rn2/, nachádzajůce sana ul. Partizánov, v prospech nájomcu Marty Rúčkovej,

trvale bytom Senická 624/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, za účelom majetkovoprávneho

usporiadania pozemkov parc Č. KN-C 2581/2 a KN-C 2580/3, ktoré svojĺm oplotenim tvoria

kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 2580/1, KN-C 2580/2, KN-C 2581/1 a stavbou:

„Rodinný domu súp. Č. 946 postavený na parcele č. KN-C 2580/1 (LV č. 3493) v podielovom

spoluvlastníctve nájomcu; na dobu 10 rokov, za nájomné vo výške 179 eur/ročne (t. j. 5

eur/m2/rok za časť pozemku parc.č. KN-C 2580/3 o výmere 14 m2 zastavaného stavbou

drevárne‘ a 0,50 eurim2/rok za zvyšnú ůasť pozemkov parc. Č. KN-C 2580/3 a parc.č. KN

C 2581/2 slúžiacu ako oddychová plocha).
Ide o prenechanie nehnuteFného majetku mesta do nájmu z důvodu hodného osobitného

zreteta, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený

nájom podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránka mesta.

Dóvod hodný osobitného zreteľa:
ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov parc. Č. KN-C 2581/2 a parc. Č. KN-C 2580/3

formou nájomného vzVahu, nakoíko žiadatef a jeho právni predchodcovia uvedené pozemky

užlvajú viac ako 50 rokov; tieto pozemky tvoria už viac ako 50 rokov svojim oplotenim kompletný

celok s pozemkami parc. Č. KN-C 2580/1 ‚ KN-C 2580/2, KN-C 2581/1 a stavbou: „Rodinný dom‘

sůp. Č. 946 postavený na parcele Č, KN-C 2580/1 v podielovom spoluvlastnictve žiadateľky; mesto

nemá na tieto pozemky zabezpečený priamy pristup. Ide o nájom, ktorý je určený len pre

konkrétneho záujemcu, nakoľko pozemky sů t. Č. oplotené k stavbe rodinného domu.

3. predajprebytočného nehnuterného majetku spůsobom podra 5 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1991 Zli. o majetku obcí v platnom zneni ako prípad hodný osobitného zretefa, v k. ú.

Palúdzka — pozemku parc. Č. KN-C 2098/350 zastavané plochy a nádvoria o výmere 135

m2 podľa geometrického plánu Č. 204-14/2017, nachádzajúceho sa na Ul. Palučanská, do

podielového spoíuvlastnictva v prospech: 1. Anna Škáchová, trvale bytom Nábrežie Dr. A.

Stodolu 1734/23, 031 01 Liptovský Mikuláš—do pod/e/u 249/415-/n, 2. Mária Dzureková,



trvale bytom Demänovská 308157, 031 01 Liptovský Mikuláš — do podleju 14/415-in, 3.

Pavol Králik, trvale bytom J. Švermu 442/12, 031 01 Liptovský Mikuláš — do pod/elu 50/4 15-

In, 4. Ema Nahálková, trvale bytom Zádvorie 1532/54, 031 01 Liptovský Mikuláš — do
podle/u 50/415-in a 5. Ján Králik, trvale bytom Zádvorie 375/1 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

— do podielu 52/415-in, za kúpnu cenu 3 375 eur (t. j. 25 eur/rn2), za účelom výstavby

rodinného domu na susednej parcele Č. KN-C 2096/7, zapĺsanej v katastri nehnuteínostĺ

v podielovom spoluvlastníctve žiadateFov (LV Č. 5232), z dóvodu dodržania stavebnej Čiary

zástavby ul. PalúČanskej a z dövodu dodržania jednej linie oplotenia so susednými

pozemkami parc. č. KN-C 2098/342 a KN-C 2098/9. Predmetným prevodom dójde

k sceleniu s pozemkom parc. č. KN-C 2096/7 v podielovom spoluvlastnictve žiadatetov (LV

Č. 5232).
Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovnictve k 31.05.2017

predstavuje sumu 2240,60 eur, Čoje 16,597 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu

sa pod[a platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza

v zóne III., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku jev danej zóne stanovená na 18

€Jm2 -33 €1rn2.
ide o prevod majetku mesta z důvodu hodného osobitného zretefa, na schválenie ktorého

je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na

úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Důvod hodný osobitného zreteí‘a:

pozemok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pri pozemku parc. č, KN-C 2096/7

v podielovom spoluvlastnictve žiadateFov, ktori ho využijú zlúčenim a scelením so svojim

vlastnictvom. Pozemok je pre mesto nevyužiterný a účelný je len pre konkrétneho záujemcu.

4. uzatvorenie Zámennej zmluvy a Kůpnej zmluvy na nehnutel‘ný majetok nachádzajúci sa

v kú. Palúdzka, nasledovne:

4.1 zámenu nehnuternosti spůsobom padla 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/199 1 Zb.

o majetku obci v piatnom znení ako prípad hodný osobitného zretefa, v k.ú. Palúdzka,

nachádzajúcich se na ul. E. Penka/u, a to:

nehnuternost‘ vo vý/uČnom vlastn[ctve mesta Liptovský Mikuláš — pozemok parc. č. KN-C

2098/352 zastavané plochy a nádvoria O výmere 238 m2 podľa geometrického plánu č.

29/201 7-LM

zamenit‘

za nehnutefnost‘ vo výíučnom vlastnictve Jána Kmeča, trvale bytom Nová Lubovňa Č. 27,

065 11 Nová Ľubovňa — pozemok parc. Č. KN-C 2099/326 zastavané plochy a nádvoria

o výmere 238 m2 podTa geometrického plánu Č. 29/2017-LM.

Uvedenou zámenou dójde zo strany mesta k nadobudnutiu pozemku parc.Č. KN-C

2099/326, na ktorom bude umiestnená stavba telesa komunikácie s pešim chodnikom,

priČom táto časť pozemku zasahuje do spracovaného projektu na vydanie územného

rozhodnutia Dostavba obytného súboru Palúdzka — Liptovský Mikuláš“, autora Ing. arch.

Šutvaja, v investorstve mesta. Teleso komunikácie s peš[m chodnikom je súčasťou

hlavného komunikačného prepojenia územia v smere východ — západ. Ján Kmeč zĺska

uvedenou zámenou pozemok parc.Č. KN-C 20981352 nachádzajúci sa pri pozemkoch parc.Č.

KN-C 2098/274 a KN-C 2099/113 vjeho výlučnom vlastníctve (LV Č. 5245), ktorý využije

zlúČenim a scelením so svojlm vlastn[ctvom na výstavbu bytového domu 24 b.j. Na pozemku

parc. Č. KN-C 2098/352 plánuje ako investor podľa spracovanej projektovej dokumentácie

v rámci výstavby bytového domu realizovať parkovacie miesta a detské ihrisko.



Všeobecná hodnota nehnuteFnosti vo vlastnictve mesta, a to pozemku parc.č. KN-C

2098/352 podľa znaleckého posudku č. 68/2017 Zo dňa 15.05.2017 vyhotoveného sůdnou

znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 9386,72 eur, čo je 39,44 eur/m2.

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastnictve Jána Kmeča, a to pozemku parc.č. KN-C

2099/326 podľa znaleckého posudku č. 68/2017 zo dňa 1505.2017 vyhotoveného sOdnou

znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 9386.72 eur, čo je 39,44 eur/m2. Nakoíko

všeobecná hodnota vzájomne zamieňaných nehnutel‘nostl podia znaleckého posudku je

rovnaká, zmluvné strany sa pd podpise zmluvy dohodnú, že nebudú voči sebe uplatňovat

žiadne finančné nároky a nebudů si navzájom nič d/žní. Cena zamieňaných nehnuteľnosti

na základe dohody zmluvných strán je cena určená znaleckým posudkom.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 3105.2017

predstavuje 5984,06 eur. Pozemok, ktorýje predmetom prevodu sa podia platných Zásad

hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne III., pričom minimálna

kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 18 eur/m2 —33 eur/m2.

ideo prevod majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteľa, na schváienie ktoréhoje

potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na

úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zretefa:

- de o zámenu nehnuternosti, potrebnú pre mesto, na Základe ktorej dójde zo strany mesta k

nadobudnutiu pozemku parc.č. KN-C 2099/326, na ktorom bude umiestnená stavba telesa

komunikácie s pešim chodnikom. Táto čast‘ pozemku zasahuje do spracovaného projektu

„Dostavba obytného súboru Palúdzka - Liptovský Mikuláš‘, autora Ing. arch. Šutvaja,

v investorstve mesta. Teleso komunikácie s peším chodnikom je sůčasťou hlavného

komunikačného prepojenia územia v smere východ — západ.

- predložený návrh zámeny pozemkov rešpektuje projekt na vydanie územného rozhodnutia

„Dostavba obytného súboru Palúdzka - Liptovský Mikuláš‘, vypracovaný mestom Liptovský

Mikuláš.

- projektová dokumentácia navrhovaného bytového domu bude upravená tak, aby nezasahovala

do pozemku parc.č. KN-C 2099/326.

4.2 predaj prebytočného nehnutel‘ného majetku spósobom podfa g 9a ods. 8 písm. e) zákona Č.

138/1991 Zb. o majetku obci v p/atnom znen/ ako pripad hodný osobitného zretefa, v/c Ú

Palůdzka — pozemkov parc. č. KN-C 2098i351 zastavané plochy a nádvoria O výmere 107

m2 a parc.č. KN-C 2099/327 zastavané plochy a nádvoria o výmere 175 m2 podía

geometrického plánu Č. 29/2017-LM /pozemky spolu o výmere 282 m2ĺ nachádzajúcich sa

na ul. Eduarda Penkalu, Jánovi Kmečovi, trvale bytom Nová Lubovňa Č. 27, 065 11 Nová

Lubovňa, za kúpnu cenu 11 280 eur (t. j. 40 eur/rn2).

ÚČeIom prevodu pozemku parc. č. KN-C 2098/351 je zabezpečenie pristupu na susedné

pozemky parc. č. KN-C 2098/274 a KN-C 2099/113 vo vlastnictve žiadateía (LV Č. 5245), na

ktorých žiadatet plánuje realizovať výstavbu bytového domu 24 b. j.. Na pozemku parc. Č.

KN-C 2099/327, ktorý je tiež predmetom prevodu a nachádza sa pri pozemkoch parc. č.

KN-C 2098/274 a KN-C 2099/113 vo vlastnictve žiadateía (LV Č. 5245), žiadateí plánuje

umiestniť Časť bytového domu 24 b, j..
Všeobecná hodnota pozemkov parc. Č. KN-C 2098/351 a parc. Č. KN-C 2099/327 podľa

znaleckého posudku č. 68/2017 Zo dňa 15.05.2017 vyhotoveného sOdnou znalkyňou Ing.

Danou Piatkovou je stanovená na 11122,08 eur, čo je 39,44 eur/m2. Zostatková hodnota

prevádzaného majetku mesta vedeného v ůčtovnicWe k 31 .05.2017 predstavuje 6435,48

eur. Pozemky, ktoré sů predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia

s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne III., pričom minimálna kúpna cena za

I m2 pozemku jev danej zčne stanovená na 18 eur/m2 -33 eur/m2.



Ideo prevod majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteTa, na schválenie ktoréhoje

potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na

úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Důvod hodný osobitného zreteľa:
pozemky, ktoré sú predmetom odpredaja se nachádzajú pri pozemkoch parc. Č. KN-C 2098/274

a KN-C 2099/113 vo vlastnictve nadobůdate[a (LV Č. 5245). Pozemky, ktoré nadobůdateí

nadobúda, využije na zabezpeČenie prístupu k svojim nehnuternostiam a výstavbu časti

bytového domu 24 b. j., ktorý bude prevažne realizovaný na pozemkoch žiadateia. Pozemky,

ktoré sú predmetom prevodu, majú obmedzené samostatné využitie a pre mesto sú nevyužiteľné,

pričom pozemok parc. č. KN-C 2098/351 sa nachádza v tesnej bllzkosti komunikácie a pozemok

parc. č. KN-C 2099/327 je umiestnený medzi dvoma pozemkami vo viastn[ctve súkromných osób.

5. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmiuve O zdadení vecného bremena spočívajůce v pré ve

uíoženia inžinierskej slete (podzemného vedenia VN kábie) Vk. ů. Okoíičné — medzi budúcim

povinným z vecného bremene, mestom Liptovský Mikuláš ako viastnikom pozemku KN-C

750/1 (KN-E 2787, LV Č. 2041) a budúcim oprávneným Z vecného bremena, spoločnosťou

Stredoslovenská energetika — Distribúcia, a.s, se sidlom Pri Rajčíanke 2927/8, 010 47

Žilina, ičo: 36442 151, ako vlastnikom budůceho podzemného vedenia VN kábla.

Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremene práva uloženia inžinierskej siete, a to

podzemného vedenía VN kábla cez pozemok parc. č. KN-C 750/1 (KN-E 2787, LV Č. 2041)

a práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete v prospech vlastníka VN kábla ako

budúceho oprávneného z vecného bremena. Zmluva bude uzatvorená za podmienky

umiestnenia VN kábla pod telesom cesty l/la.

Riadna zmluva o zriadeni vecného bremena se uzatvori po realizácfl podzemného vedenia

VN kábla vybudovaného v rámci stavby: „9341 — Lipt. Mikuláš — Okoličné — Zah. TS areál

montáža v rozsahu vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne, a to najneskór do

180 dnI odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby.

Strana oprávnená z vecného bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena pri

podpise riadnej zmluvy o vecnom bremene za zriadenie a Časovo neobmedzené využivanie

práva uloženia podzemného vedenia VN kábla cez pozemok vo vlastnictve mesta

jednorazovů odplatu stanovenú znaleckým posudkom V čase uzatvorenia riadnej zmluvy

O zriadeni vecného bremena. ide o uzatvorenie zmluvy podra 9 ods. 2 pism. e) zákona č.

138/1 991 Zb. o majetku obci v platnom znenl.

6. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zrn/uve o znadeni vecného bremena spočívajúce v práva

uloženia inžinierskej slete (vodovodná pripojka) vk. ů. Okoličné — medzi budúcim povinným

z vecného bremena, mestem Liptovský Mikuláš ako vlastníkem pozemkov parc. Č. KN-C

1246/1 (KN-E 2764/501 LV Č. 2041), parc. č. KN-C 1247/2 (KN-E 2793/501, LV Č. 2041)

a parc. Č. KN-C 1246/5 (LV Č. 2041) a budúcim oprávneným z vecného bremena,

spoiočnosťou WEGA LH, s.r.o., se sídlom ul. SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok, ičo:
36389 561, ako viastnikom budúceho vodovodného potrubia. Predmetom zmluvy bude

zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskej siete, ato vodovodnej pripojky cez

pozemky parc. č. KN-C 1246/1 (KN-E 2784/501, LV Č. 2041), parc. č. KN-C 1247/2 (KN-E

2793/501, LV Č. 2041) a parc. č. KN-C 1246/5 (LV Č. 2041) a práva vstupu za úČelom

prevádzkovania tejto siete v prospech vlastnika vodovodného potrubia ako budúceho

oprávneného z vecného bremena.

Riadna zmluva o zriadenl vecného bremena sa uzatvori po realizácU vodovodného potrubia

vybudovaného v rámci stavby. „Vodovodná pripojka pre výrobný areál“ v k. Ú. Beňadiková,

na parcele Č. KN-C 288/5, v rozsahu vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne,

a to najneskór do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia



uvedenej stavby. Strana oprávnená Z vecného bremena zaplati strane povinnej Z vecného

brernena pri podpise riadnej zmluvy o vecnorn bremene za zriadenie a časovo

neobmedzené využlvanie práva uloženia vodovodnej prĺpojky cez pozemky vo vlastnictve

mesta jednorazovú odplatu stanovenO znaleckým posudkom v čase uzatvorenia riadnej

zmluvy o zriadení vecného bremena.

V zmluve o budůcej zmluve o zriadenĺ vecného brernena Sa budůci oprávnený z vecného

bremena zaviaže vykonať úpravu podkladovej a krytovej vrstvy vozovky podía podrnienok

vydaného rozhodnutia na zvláštne uživanie miestnej komunikácie, ktoré vydá cestný

správny orgán mesto Liptovský Mikuláš. Ide o uzatvorenie zmtuvy podľa 9 ods. 2 pism. e)

zákona Č. 138/1 991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

7. nadobudnutie nehnutefnosti V k. ů. Liptovská Ondrašová a k. ů. Liptovský Mikuláš:

a) pozemky nachádzajúce sa vk. ú. Liptovská Ondrašová, ato parc. č. KN-C 1151

zastavané plochy a nádvoria o výmere 1123 rn2, parc. č. KN-C 1152/3 zastavané plochy a

nádvoria o výmere 8 670 m2, parc. č. KN-C 1152/4 zastavané plochy a nádvoria O výmere

923 rn2, parc. č. KN-C 1153/2 zastavané plochy a nádvoria O výrnere 1 091 m2 (LV Č. 4721)

a parc. Č. KN-C 1152/2 zastavané plochy a nádvoha o výmere 506 rn2, parc. Č. KN-C 1153/1

zastavané plochy a nádvoria o výmere 221 rn2 (LV Č. 5429) ĺpozemky spolu o výmere 12

534 mY;
b) Uniová stavba: Jeiezničná vIeČka v ceikovej dfžke 86770 rn, postavená v časti na

pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, ato parc. č. KN-C 1151, KN-C 1152/3, KN-C

1152/4, KN-C 1153/2, KN-C 1152/2, KN-C 1153/1 (LV Č. 4721 a LV Č. 5429) špeciřikovaných

pod písm. a) a v časti na pozemku v k. ů. Liptovský Mikuláš, a to parc. č. KN-C 6672/12,

ktorý je vlastnictvom ŽelezniČnej spoloČnosti Cargo Slovakia, as. (LV Č. 5885); priČorn

predrnetná liniová stavba nieje predmetom zápisu do katastra nehnuteľnosti;

bezodplatne, od Slovenskej republiky - Ministerstva obrany Slovenskej republiky, so

sidlorn Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, ičo: 30845572, podľa Gaa ods. 5 zákona č.

278/1 993 Z. z. o správe majetku štátu v znenĺ neskoršich zmien a doplnkov.

8. uzatvorenie Zmluvy o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch a uzatvorenie

Nájomnej zmluvy v kú. Liptovský Mikuláš (lokalita Háj Nicovů) — medzi zmluvnými

stranami mestom Liptovský Mikuláš a Urbárom Vrbka, pozemkovým spoločenstvom,

50 sídlom uhas 1. Mája 95, 031 05 Liptovský Mikuláš, ičo: 17058058, nasledovne:

8.1 uzatvorenie Zmluvy o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch, na nehnuternosti

vo vlastníctve mesta spósobom podia 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku

obcí v pbatnom znen! ako prípad hodný osobitného zretel‘a, v k. ú. Liptovský Mikuláš (lokalita

Háj Nicovů), a to:

a) pozemok parc. Č. KN-E 5585/3, orná póda o výmere 2407 rn2 (LV Č. 7123),

b) pozernok parc. Č. KN-E 5585/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 531 rn2 (LV Č.

7123),
c) pozernok parc. č. KN-E 5585/1 02, orná půda o výrnere 46127 rn2 (LV Č. 7123),

d) pozernok parc. Č. KN-E 5585/402, zastavané plochy a nádvoría O výrnere 2238 rn2 (LV

Č. 7123),
e) pozernok parc. Č. KN-E 5586, trvalé trávne porasty o výrnere 19756 rn2 (LV Č. 7123).

(pozemky pod a) až e) sú identické s parcelou Č. KN-C 7240 lesný pozernok, na ktorú

nie je založený v operáte katastra nehnuteľnosti list vlastnictva);

fl pozemok parc. Č. KN-C 7243/9, lesné pozernky o výrnere 12270 rn2 (LV Č. 4401),

g) pozemok parc. Č. KN-C 7243/1 0, lesné pozemky o výmere 9502 m2 (LV Č. 4401),

lide o zalesnené pozemky spolu o výmere 92 831 mY



v prospech nájomcu: Urbár Vrbica, pozemkové spoločenstvo, so sidlom ulica 1. Mája 95,

031 05 Liptovský Mikuláš] IČO: 17058058 (ďalej len ‚společenstvo“). Účelom nájmu je
racionálne obhospodarovanie lesných pozemkov v zmysle platných predpisov. Nájem sa

uzatvorí na dobu určitú 10 rokov, za nájomné vo výške I euro za celý predmet nájmu

a celú dobu nájmu. V zmluve o nájme lesných pozemkov bude uvedené, že pri dohodnuti

nájemného sa prihliadalo na vek lesných porastov a plneníe úloh stanovených programem

starostlivosti o lesy na roky 2017-2026. Na základe predbežnej kalkulácie ekonomicky

odóvodnených nákladov podľa plánovaných úloh sú tieto jednotky priestorového rozdelenia

lesov a ich obhespodarovanie neziskové.
Zmluva bude uzatvorená s podmienkeu, že mesto ako prenajimateľ bude mócť počas doby

prenájmu na pozemkoch, které sú predmetom nájmu osadíť prvky drobnej architektúry

a mobiliáru v súlade s projektovým zámerom mesta na vytvorenie kultúrno-prirednej

oddychovej zóny Háj Nicovů,
Ide o nájom majetku mesta z důvodu hodného osobitného zreteía, na schválenie kterého je

potrebný súhlas 3/5 všetkých peslancov, pričom uvedený nájem podlieha zverejneniu na

úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.
Dá vod hodný osobitného zretera:

spočiva v tem, že predmetom činnosti nájomcu je hespedárenie v lesech a prenechan[m do

užlvania pozemkev porastených lesným porastom nájemcovi sa zabezpeči ich racionálne

obhospodarovanie v zmysle platných predpisov.

8.2 uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnutefnéhe majetku ve vlastn!ctve Urbáru

Vrbice, pozemkového spoiočenstva de nájmu, vk, ú. Liptovský Mikuláš (lokalita Háj

Nicovů), a to:

a) pozemek parc. č. KN-C 7242/5, lesné pozemky e výmere 382 m2 (LV č. 7391),

b) pozemok parc. č. KN-C 7242/6, zastavané plochy a nádvoria e výmere 984 m2 (LV Č.

7391),
c) pozemek parc. č. KN-C 7242/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2562m2 (LV Č.

7391),

d) pozemek parc. Č. KN-C 7399/2, zastavané plechy a nádvoria e výmere 923 m2 (LV Č.

7391),
e) pozemek parc. Č. KN-C 7400, zastavané plochy a nádvoria o výmere 112 m2 (LV Č. 7391),

fl pozemek parc. Č. KN-C 74019, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1013 m2 (LV Č.

7391),
/pezemky spolu o výmere 5976 m2/

v prespech nájomcu: mesto Liptovský Mikuláš, se sfdlom Štúrova 1989/41, 031 42

Liptovský Mikuláš, IČO: 00315 524. Účelem nájmu je majetkoveprávne usperiadanie

pozemkov zastavaných stavbami ve vlastnictve nájomcu vrátane priíahlej plochy, které

svojim umiestnenim a využitim Woria neoddeliteíný celek se stavbami (ide o časť stavby:

„pristupová kemunikácia na Háj Nicevď a časť stavby: „parkoviska pri vojenskem cinterine“).

Stavby boli postavené v roku 1961 v rámci výstavby vojenského cintorina na Háji Nicovů.

Nájem sa uzatvori na dobu určitú 30 rokov, za nájomné vo výške I euro za celý predmet

nájmu a celú dobu nájmu. V nájomnej zmluve bude uvedené, že prenajimatel‘ bene na

vedomie zámer nájemcu realizovať projekt‘.,, Kultúrno-prlredná oddychová zóna Háj Nicovů‘

aj na pozemkech, které sú predmetem tejto zmluvy. Nájemná zmluva bude slúžiť ake doklad

na preukázanie .iného práva k pozemkem“ v zmysle stavebného zákona smerujúci k vyda

niu stavebného povolenia pre stavbu: „Kultúrno - prirodná oddychová zóna Háj Nicevů‘.

9. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriaden! vecného bremena spoč!vajúce vpráve

uloženia inžinierskych sieti (vodovod, kanalizácia, elektrické rozvody NN a VN) ‚ v k. Ú.

Demänová — medzi budúcim povinnými vecného bremena ‚ mestem Liptovský Mikuláš ako



vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 877/1 (KN-E 215/1) a budúcim oprávneným zvecného

bremena, TATRA SPC8, S.ľ.O., So sidiom Moyzesova 6, 811 05 Bratislava, ičo: 44544

863, ako viastnikom budúcej vodovodnej, kanalizačnej a eiektrickej prípojky. Predmetom

zmluvy bude zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietĺ cez pozemok

parc. Č. KN-C 877/1 (KN-E 215/1), ato:

a) vodovod SO 02

b) splašková kanahzácia SO 03

c) elektrické rozvody VN SO 05

d) elektrické rozvody NN SO 07

e) vodovod — prepojenie SO 10

f) vodovod — plnenie vodojemu SO 11

a práva vstupu za účelom prevádzkovania týchto sieti v prospech vlastníka inžinierskych

sieti aRo budúceho oprávneného z vecného bremena.

Riadna zmluva O zriadeni vecného bremena sa uzatvori po realizácii predmetných

inžinierskych sjeti v rámci stavby:,, DEMANOVÁ VILLAGE OBJEKT „D+E‘ + Technická

infraštruktůra“ v rozsahu vyznačenom na porealizaČnom geometrickom pláne, ato

najneskór do 180 dnĺ odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudaČného rozhodnutia

uvedených stavieb. Strana oprávnená z vecného bremena zaplatĺ strane povinnej z vecného

bremena pri podpise zmluvy o vecnom bremene za zriadenie a časovo neobmedzené

využivanie práva uloženia predmetných inžiníerskych sjeti cez pozemok vo vlastnicwe

mesta jednorázovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v čase uzaworenia riadnej

zmluvy o zňadeni vecného bremena. Jde o uzatvorenie zmluvy podfa 9 ods. 2 písm. e)

zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obci v platnom zneni.

10. uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnutefného majetku mesta do nájmu

spósobom podra 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom

znenl ako pripad hodný osobitného zretera, vk. ú. Liptovský Mikuláš, a to častí pozemkov

parc. č. KN-C 6672/47 (KN-E 6653/3, LV Č. 7123), parc. č. KN-C 7240 (KN-E 5586, LV Č.

7123), parc. Č. KN-C 7243/13 (LV Č. 7123), parc. č. KN-C 7243/1 (KN-E 5643/2, LV č. 7123),

parc. Č. KN-C 7243/14 (LV Č. 7123) a parc. č. KN-C 7243/16 (LV Č. 7123) pozemky spolu

o výmere cca 35 m2 v prospech nájomcu: oblastná organizácia cestovného ruchu REGION

LIPTOV, 50 sidlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Ičo: 42219 906. Účelom

nájmu je vybudovanie 5 Rusov informaČných tabúľ vrátane oddychových miest s lavičkami,

náučných trás a mobiliáru pre turistov a návštevníkov s cieľom zlepšíť tunkčnosf

a atraktivnosť tohto prostredia v rámci stavby: „Kuitúrno-prirodná oddychová zóna na Háji -

Nicovó“ ‚ ktoré budú slúžiť pre širokú verejnosť. Nájom sa uzatvori na dobu určitú 10 rokov,

za nájomné vo výške I euroÍročne. Nájomná zmluva bude slúžiť ako doklad na

preukázanie „mého práva k pozemku“ v zmysle stavebného zákona smerujůci k vydaniu

stavebného povolenia stavby: Kultůrno-prirodná oddychová zóna na Háji — Nicovó‘.

Ide o prenechanie nehnuteíného majetku mesta do nájmu z dóvodu hodného osobitného

zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný sůhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený

nájom podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zreteľa:

prenechanim nehnuteľného majetku mesta do nájmu vybuduje investor na pozemkoch vo

vlastnictve mesta 5 kusov informačných tabúT vrátane oddychových miest s lavičkami,

náučných trás a mobiliáru pre turistov a návštevnikov s cieľom zlepšiť funkčnosť

a atraktivnosť tohto prostredia v rámci stavby: Kultúrno-prlrodná oddychová zóna na Háji -

NicovY, ktoré budů slúžiU pra širokú verejnosť,

realizáciou projektu sa zvýši atraktĺvnosť turistického regiónu Liptov,



ide o verejnů investíciu financovanú z časti z dotácie z Ministerstva dopravy výstavby

a regionálneho rozvoja SR a z časti zo zdrojov oblastnej organizácie cestovného ruchu

REGIÓN LIPTOV.

11. a) podľa 9 ods, 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znen! spösob

prevodu vlastnictva nehnuternostl v k. ú. Liptovský Mikuláš — stavby.,, Dotláčacia stanica“

súp. Č. 3521, pozemku parc. č. KN-C 3217/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m

a pozemku parc. č. KN-C 3217/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2 podľa

geometrického plánu Č. 204— 99/2016 — obchodnou verejnou sút‘ažou (ďalej len “OVS“),

h) podra 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. omajetku obci vplatnom znen!

podmienky obchodnej verejnej sút‘aže /ďaíej len „OVS/na prevod nehnutefnosti Vk. Ú.

Liptovský Mikuláš — stavby: Dotláčacia stanica“ sůp. Č. 3521,pozemku parc. č. KN-C 3217/4

zastavané plochy a nádvoria ovýmere 45 ma pozemku parc. Č. KN-C 3217/6 zastavané

plochy a nádvoria o výmere 62 m2 podľa geometrického plánu Č. 204— 99/2016, nasledovne:

Qsobitne schvaľované podmienky

schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesenim Č. 37/2017 zo

dňa 22.06.2017.

Predmet Ovs

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

a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže nachádzajúci sa na ul. Socháňova.

ato nehnuternosti:

a) stavby: „ Dotláčacia stanica“ súp. Č. 3521 postavená na pozemku parc. Č. KN-C

3217/4,

W pozemku parc. č. KN-C 3217/4 zastavanó plochy a nádvoria O výmere 45 rn2,

nachádzajúce sav k. Ú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš,

zapísané na LV Č. 4401 v katastri nehnutefnosti vederem Okresným úradom Liptovský

Mikuláš, katastrálnym odborom,

c) pozemku parc. č. KN-C 3217/6 zastavaně plochy a ndávoria O výrnere 62 m2 podľa

geometrického piánu č. 204— 99/2016,

nachádzajúci sa v k. ú. Liptovský Mikuläš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš,

pričom predmetný pozemok je odČlenený z pozemku parc. Č. KN-C 3217/1, zapisaný na LV

Č. 4401 v katastri nehnuteľnost[ vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš,

katastrálnym odborom.

2. Funkčně a dominantně využitie predmetu sút‘aže:

Pozemky parc. č. KN-C 3217/4,6 kú. Liptovský Mikuláš a stavba súp. Č. 3521 na

pozemku KN-C 3217/4 k. ú. Liptovský Mikuláš sa nachádza podía platného ůzemného

plánu mesta Liptovský Mikuláš, který bol schválený uznesením mestskěho zastupiteístva

Liptovský Mikuláš Č.115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná Časť bola vyhlásená

všeobecne závzným nariadenĺm mesta Liptovský Mikuláš Č.7/2O1ONZN dňa 16.12.2010

s úČinnosťou dňom 1.1.2011 v zneni zmien a doplnkov v urbanistickom bloku „obytné

územie s prevahou bytových domov“. MaXimálna výška zástavby v predmetnom bloku sú 4

nadzemné podlažia a index zastavanej plochy je maximálne 40 %.

Index zastavanej plochy a maximálna výška zástavby sů určené 5 podrobnosťou na

urbanistický blok a vyjadrujů 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 povoľovani

nadstavieb a rekonštrukcii existujúcich budov, pri ktorých neprichádza k zmene ich

zastavanej plochy a pri pristavbách existujůcich budov s výmerou zastavanej plochy

pristavby do 25 m2.



Index zastavanej plochy je ukazovatel‘ stanovený ako pomer medii plochou zastavanou

budovami a plochou pozemku, resp. súboru pozemkov, na ktorých je navrhovaný zámer,

ktorý je predmetom posudzovania. Do indexu zastavanej plochy sa nezapočĺtavajú plochy

spevnených plóch ani prekrytých terás umiestnené alebo navrhované na pozemku, resp.

súbore pozemkov, na ktorých je navrhovaný zámer, ktorý je predmetom posudzovania.

Previádajůcim funkčným využitím tohto bloku je formujúce prostredie charakteristické

viacpodlažnou zástavbou prevažne obytných budov a významným podielom poloverejného

prostredia s vysokým podielom zelene a plóch pre šport a rekreáciu. Minimálny podiel plochy

zelene z plochy pozemku je stanovený na 20 %. Najmä: bytové domy, zariadenia občianskej

vybavenosti slúžiace pre obsluhu priľahlého územia - zariadenia obchodu, služieb, školstva,

zdravotnictva, kultúry, športu a rekreácie, plochy upravenej zelene,...

Pripustné je funkčně využitie vhodne dopfňajúce prevládajůci charakter prostredia

zariadeniami zvyšujůcimi jeho polyfunkčnosť bez neprimeraných vplyvov na kvalitu obytného

prostredia. Najmä: zariadenia občianskej vybavenosti nerušiace svojou prevádzkou okolité

obytné prostredie /administratlva, kultůra, obchod, šport a rekreácia, zariadenia

prechodného ubytovania a verejného stravovania, zariadenia sociálnej starostlivosti, .1,

zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné

prostredie, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže

vhodne začlenené do okolitej zástavby, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre

obsluhu územia okrem bioplynovej stanice.

Nepr(pustné ie funkčně využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými

nárokmi alebo vplyvmi na okolie negativne vplýva na kvalitu okolitého obytného

prostredia.

Najmš: rodinné domy, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, zariadenia

stavebnej výroby, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia OV

regionálneho významu, zariadenia pre šport a rekreáciu regionálneho významu, zariadenia

nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového

hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovin/, špecifické zariadenia dopravy

lokálneho významu (heliport,,..), zariadenia energetiky lokálneho významu bez negativnych

dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus,.../ zariadenia

nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebnĺctva /cintoriny, urnové háje,

krematóriál,...

Prevádzkovatelia objektov sú povinni zaistiť potrebné plochy statickej dopravy

pre prevádzku zariadeni, vyplývajúce z ustanovenĺ STN 73 6110, na vlastných

pozemkoch.

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet sůťaže ponúka na predaj je cena 9

500 eur (slovom: deváťtislcpäťsto eur), z toho stavba predstavuje 3 745 eur a pozemky

predstavujú 5 755 eur, t. j. 53,78 eur/m2.
Kúpnu cenu zniženú o zloženů fnančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok

obchodných verejných súťaži uhradi viťaz sútaže najneskčr do 14 dni Od uzatvorenia kúpnej

zmluvy.
Cena predmetných nehnutefnosti na základe znaleckého posudku č. 73/2017 Zo dňa 22. 05.

2017 vypracovaného znalcom Ing. Danou Piatkovou ako všeobecná hodnota majetku podľa

vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanoveni

všeobecnej hodnoty majetku predstavuje sumu 9 537,48 eur, zaokrúhlene 9 500,- eur,

z toho stavba: 3 783,02 eur, pozemky: 5 754,46 eur, t. j. 53,78 eur/m2. Cena za predmet

súťaže je určená na základe znaleckého posudku a Zásad hospodárenia s majetkom mesta

Liptovský Mikuláš v platnom znenĺ.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v ůčtovnĺctve k 31 .05.2017

predstavuje 2 372,52 eur, z toho stavba: 596,65 eura pozemky: 1 77587 eur, čo je 16,597

eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom OVS sa podľa platných Zásad hospodárenia



s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne III., pričom minimálna kúpna cena

zal m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 18-33 eur/m2.

4. Výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny, t. J. I

900 eur, (slovom: tislcdevät‘sto eur), ktorá musí byť zložená na bankový účet vedený V Prima

banke Slovensko, as., Č. ú.: 5K61 5600 0000 0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X najneskór

trí pracovně dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov.

Žiadny z navrhovaterov nemá nárok na výplatu úrokov z peňažných prostriedkov zložených

na účte mesta tvoriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky, resp. úhrady kúpnej ceny

so započitanim finančnej zábezpeky.

5. Účastnicky poplatok vo výške 30 eur je možně uhradíť do pokladne M5Ú alebo na

bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, as., BAN SKB9 5600 0000 0016 0044 3002

BIC: KOMASK2X.

6. Podmienky na predaJ predmetu obchodnej verejnej súťaže bolí schválené uzneseniami

mestskěho zastupiteístva Liptovský Mikuláš č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012, Č. 137/2012 zo

dňa 13.12.2012, Č. 59/2013 za dňa 27.06.2013, Č. 102/2014 zo dňa 23.10.2014. ač. 37/2017

Zo dňa 22.06.2017.
lL

Časový plán súťaže

1. Vyhlásenie súťaže: 27.06.2017

2. Obhliadku nehnuternosti je potrebné dohodnúť vopred V pracovných dňoch 5 pánom

Zafkovičom v čase od 8.00 do 15.00 hod., na tel. Č. 0908 961 800. Záujemca má možnosť

nahliadnut do znaleckého posudku a ďalšich podkladov, ktoré sa nachádzajú na Mestskom

úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách č. dveri 204, II. poschodie, kontaktná

osoba: Mgr. Mlynarčiková, telč.: 044/5565241, e-mail: a.mlynarcikovamikulas.sk.

3. Ukončenie predkladania návrhov sút‘aže: 04.06.2017 do 14.00 hod.

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov JO 09.08.2017013.00

hod.
5. Viťaz súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 90 dni odo dňa vyhodnotenia súťaže

komisiou. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie kúpnej zmluvy

viťaz súťaže neuzatvorl túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na u2avretie

kúpnej zmluvy.
lil.

Kritérium hodnotenia návrhov

1. Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna

cena za nehnuteľnosti predložená navrhovateľom.

2. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržanl

všetkých podmienok súťaže. V pripade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorši termín

podania návrhu.
IV.

Osobitné dojednania

V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si Je vedomý, že cez predmetné pozemky sú

trasované inžinierske siete verejného vodovodu DN 80, podzemné VN vedenia a podzemné

NN vedenia. Kupujúci sa d‘alej zaväzuje rešpektovať stanovisko Odboru životného prostredia

a dopravy zo dňa 28. 09. 2016, ktorý požaduje predloženie projektu vjazdu do stavby

‚DotláČacia stanica‘ súp. Č. 3521 a stanovisko Oddelenia životného prostredia

a poľnohospodársWa za dňa 09.09.2016, v ktorom sa uvádza, že v blizkosti stavby

‚Dotláčacia stanjca“ súp. Č. 3521 sa nachádza vzrastlá drevina druhu topoí a pripadné

stavebné úpravy predmetnej nehnute[nosti, resp. pristupovej komunikácie k nehnuteínosti

v blízkosti stromu je potrebné vykonat so zreteľom na ochranu drevin, a to v zmysle 47

ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni.



12. a) podfa 59 ods. 2 písm. a) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vpiatnom zneníspósob

provodu vlastnictva nehnutefnosti vk ú. Liptovský Mikuláš — pozemku parc. č. KN-C

854/54 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 podľa geometrického plánu Č.

36735299-71/2017 — obchodnou vorejnou sút‘ažou (ďalej len “OVS“),

b) podra 5 9 ods. 2 písm. b) zäkona Č. 138/1991 Zb. Q majetku obci vplatnom znení

podmienky obchodnej verejnoj súťaže /ďalej Jen „OVS! na prevod nehnuternosti v k. ú.

Liptovský Mikuláš — pozemku parc. Č. KN-C 854/54 zastavané plochy a nádvoria o výmere

19 m2 podfa geometrického plánu Č. 35735299-71/2017, nasledovne:

Osobitne schvaľované podmienky

schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesením Č. 37/2017 zo

dňa 22. 06. 2017

Predmet OVS

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

a uzatvorenie kúpnej zmluvy, a to nehnuteľnosti:

pozemku parc. č. KN-C 854154 zastavané plochy a nádvoria O výmere 19 m2 podVa

geometrického plánu č. 36735299-7112017,

nachádzajůci sav k. Ci. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš,

pričom predmetný pozemok je odČlenený z pozemku parc. Č. KN-C 654/1, zapisaného na

LV Č. 4401 v katastri nehnuterností vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš,

katastrálnym odborom.

Pozemok ie určený na výstavbu radovei garáže. pri architektonickom stvárneni objektu

garáže e potrebné zachovať iednotný architektonický vzhrad s eXistuiúcimi garážami

predmetnei radovei zástavby.

2. Funkčně a dominantné využitie predmetu sút‘aže:

Pozemok sa nachádza podľa platného ůzemného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol

schválený uznesenlm mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č.115/2010 dňa

16.12.2010 a jeho záväzná Časť bola vyhlásená všeobecne závázným nariadenim mesta

Liptovský Mikuláš č.7/2O1ONZN dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 v znenĺ zmien

a doplnkov v urbanistickom bloku „ obytné ůzemie s prevahou bytových domov“.

Pmviádaiúcim funkčným využit/m tohto bloku je formujúce prostredie charakteristické

viacpodlažnou zástavbou prevažne obytných budov a významným podielom poloverejného

prostredia s vysokým podielom zelene a plóch pre šport a rekreáciu. Najmä: bytové domy,

zariadenia občianskej vybavenosti slůžiace pro obsluhu priTahlého územia - zariadenia

obchodu, služieb, školstva, zdravotnictva, kultúry, športu a rekreácie, plochy upravenej

zelene,...

Prípustné je funkČné využitie vhodne dop[ňajúce prevládajúci charakter prostredia

zariadeniami zvyšujúcimi jeho polyfunkČnosť bez neprimeraných vplyvov na kvalitu obytného

prostredia.
Najmä: zariadenia občianskej vybavenosti nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné

prostredie /administrativa, kultúra, obchod, šport a rekreácia, zariadenia prechodného

ubytovania a verejného stravovania, zariadenia sociálnej starostlivosti,.../, zariadenia

výrobných služieb a drobnej výroby nerušiace svojou prevádzkou okolité obytně prostredie,

obslužné komunikácie, plochy a obiekty statickei dopravy, hromadné garáže vhodne

zaČlenené do okolitej zástavby, zariadenia technickej infraštruktúry slůžiace pre obsluhu

územia okrem bioplynovej stanice.



Nepripustnéje funkčně využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo

vplyvmi na okolie negativne vplýva na kvalitu okolitého obytného prostredia.

Najmä: rodinné domy, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, zariadenia

stavebnej výroby, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia OV

regionálneho významu, zariadenia pre šport a rekreáciu regionálneho významu, zariadenia

nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruk(úry, ČSPH, zariadenia odpadového

hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovin/, špecifické zariadenia dopravy

lokálneho významu (heliport,...), zariadenia energetiky lokálneho významu bez negativnych

dopadov na okolité prostredie Ifotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus,...] zariadenia

nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebnictva /cintoriny, urnové háje,

krematóriá. .1.

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

Výstavba garáže na predmetnom pozemku je možná, pri výstavbe je potrebné dodržať

jednotný architektonický vzhrad Ípádorysné rozmery, tvar zastrešenía, výška rĺmsy, farebná

a materiálová jednotnosti.

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súLaže ponúka na predaj je cena

I 254 eur (slovom: tisicdvestopäľdesiatštyri eur), L j. 66 eurim2.

Kúpnu cenu zniženú o zloženú f]nančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok

obchodných verejných súťaží uhradí vlťaz sútaže najneskór do 14 dni Od uzatvorenia kúpnej

zmluvy. Cena predmetnej nehnuternosti na základe znaleckého posudku č. 122/2017

vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Todákom zo dňa 29.05.2017 ako všeobecná

hodnota majetku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.

492/2004 Z. Z. o stanoveni všeobecnej hodnoty majetku predstavuje sumu 66766 eur,

zaokrúhlene 670,- eur, tj. 35.14 eur/m2. Cena predmetu súťaže je určená na základe

znaleckého posudku a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 31.05.2017

predstavuje 315,34 eur, čoje 16,597 eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom OVS sa podľa

platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóna II.,

pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku jev danej zóne stanovená na 33-66 eur/m2.

4. Výška Finančnej zábezpeky predstavuje sumu 20 % Z minimálnej kúpnej ceny, t. j. 250

eur (slovom: dvestopäťdesiat eur), ktorá musĺ byť zložená na bankový účet vedený v Prima

banka Slovensko, a.s., Č. ú.: SK61 5600 0000 0016 0044 8065 BIG: KOMASK2X najneskór

tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov.

Žiadny z navrhovatefov nemá nárok na výplatu úrokov z peňažných prostriedkov zložených

na účte mesta tvoriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky, resp. úhrady kúpnej ceny

So započitaním finančnej zábezpeky.

5. Účastnicky poplatok vo výška 30 eur je možné uhradiť do pokladna MsÚ alebo na

bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, as.1 IBAN 5K89 5600 0000 001600443002

BIG: KOMASK2X.

6. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené uzneseniami

mestského zastupitelstva 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. 37/2017

zo dňa 22.06.2017.
II.

Časový plán súťaže

1. Vyhlásenie sút‘aže: 27.06.2017

2. Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalšlch podkladov, ktoré sa

nachádzajú na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš v úradných hodinách č. dveri 203, II.

poschodie, kontaktná osoba: JUDr. Bronislava Chomová, telč.: 044/5565240, e-mail:

b.chomova(mikulas.sk.

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 14. 7. 2016 do 14.00 hod.

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 18.07.20160 13.00

hod.



5. Víťaz sút‘aže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 90 dni odo dňa vyhodnotenia súťaže

komisiou. V pripade, že do 10 kalendárnych dni od vyzvania na uzavretie kúpnej zmluvy

vlťaz súťaže neuzatvorĺ tůto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie

kúpnej zmluvy.

III.
Kritérium hodnotenia návrhov

1. Kritériom pre hodnotenie predložených sút‘ažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna

cena za nehnuternosti predložená navrhovateľom.

2. Viťazom sůt‘aže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponůknutou cenou pri dodržani

všetkých podmienok súťaže. V pripade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorši termín

podania návrhu.

Iv.
Osobitné dojednania

Vit‘az súťaže je povinný rešpektovat‘:

a) stanovisko spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Č. 6611711655 Zo dňa 26.04.2017,

v ktorom sa uvádza, že na predmetnom pozemku důjde do styku so sietami elektronických

komunikácil (ďalej Len SEK) a je potrebné rešpektovat všeobecné podmienky ochrany SEK,

L
v prípade, že zámer stavebníka je v kol!zU so SEK Síovak Telekom, as. a/alebo DIGI

SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sletí, je stavebník po

konzultácu so zamestnancom Slovak Telekom, as. povinný zabezpečit

• ochranu alebo preloženie slet! v zmysle konkrétnych podmienok určených

zamestnancom Slovak Telekom, as.,
• vypracovanie projektovej dokumentácie vpripade potre by premiestnenia

telekomunikačného vedenia,

• odsůhlasenie projektovej dokumentácie V pr!pade potreby premiestnenia

telekomunikačného vedenia
Vpredmetnej lokalite je oprávnený vykonávat‘práce súvisiace s preíoženim slet! (alebo

vybudovan!m teiekomunikačnej pr!pojky) iba zmluvný partner: Ján Potančok,

teletandem(WmaY.t-com.sk, 0903409880. Upozornenie: v káblovej ryhe sa může

nachádzať viac zadaden! (káble, potmbía) s různou funkčnostcu.

b) stanovisko sDoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Č.

4600033663 zo dňa 23.05.2017, v ktorom sa uvádza, že na predmetnom pozemku, resp.

vjeho blízkosti se nachádzajú podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Od

uvedených energetických zariadeni spoločnosť žiada dodržať ochranné pásmo v zmysle

zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom

znení a bezpečné vzdialenosti podľa prislušných noriem STN (VN a NN Zemné káblové

vedenie na každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác, spoločnost‘ žiada neporušiť

celistvosť uzemňovacej sústavy. V pripade výstavby garáže spoločnosť požaduje

dodržať ochranné pásmo energetických zariadení, resp. riešiť preložku v zmysle 545

Zákona č. 25112012 Z.z. „Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia.“

c) v stanovisku spoločnosti SPP - distribúcia. a.s., Č. TD/H2759/PP/Hy/2017 zo dňa

25.04.2017 sa uvádza, že v blízkosti predmetného pozemku se nachádza STL pripojovaci

plynovod D 90 PE S je potrebné dodržať bezpečnostně pásmo plynárenského zariadenia.



III. berle na vedomie

na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky bali schváleně

uznesením Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 6/2017 zo dňa 1602.2017v časti

II. pod bodom 6., predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu

súfaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy, a to nehnutefnosti nachádzajúcich sa v k. ú. Liptovský

Mikuláš, na ul. Komenského/areál bývalých Považských kasárnu - stavby: „StrážnicaM sůp.

Č. 3931 postavená na pozemku parc. Č. KN-C 358/13, vrátane pozemku parc. Č. KN-C

358/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, za minimálnu požadovanú kúpnu cenu

6 500,- eur, sa viťazom sútáže s poradím Č. I stať Juraj JanČiga, twa/e bytom Ľubera 163,

032 14 Lubera, s ponúknutou kúpnou cenou vo výške 12 100,- eur. V súťaži bali predloženě

štyri súťažné návrhy.

ĺť‘

M
Ing. Jan Blchc, PhD.

rimátorfnesta

Dátum podpisu u2nesenia: 23.06.2017


