
MESTSKE. ZASTUPITEĽ.STVO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽ.STV A 

zo dňa 17. augusta 2017 číslo 55/2017 

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

Me stsk é z a s tupiteľ s t v o 

I. konštatuje, že 

1. komisia finantná a majetkovoprávna MsZ prerokovala dňa 17.08.2017 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 odporutiia ho MsZ schváliť. Mestská 
rada prerokovala dňa 17.08.2017 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 odporutila ho MsZ schváliť. 

2. k tasti II. bodu 1.: 
- na základe iniciatlvy Ministerstva obrany SR sa pripravuje vybudovanie pomnika s menami 
vojakov Ozbrojených sil Slovenskej republiky, ktorl zomreli pri vykonávani služobnej tinnosti 
v zahranitných vojenských operáciách a mierových pozorovaterských misiách, 
- mestské zastupiterstvo v Liptovskom Mikuláši dňa 24.marca 2017 schválilo uznesenlm t . 
15/2017 obsah Memoranda o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia pam nika s menami 
vojakov Ozbrojených sil SR, ktorl zomreli pri vykonávani služobnej tinnosti v zahranitných 
vojenských operáciách. 
V prlpade predaja ide o prebytotný 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) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcI v platnom znenI ako prlpad hodný osobitného zreteľa, vk. Ú. 

liptovský Miku1M; - pozemku parc. t. KN-C 7243/17 ostatné plochy o výmere 239 m2 podra 
geometrického plánu t . 204-59/2017, odtleneného z pozemkov parc. t . KN-C 7243112 a 



KN-C 7243/13, zaplsaných v katastri nehnuteInostf na LV č . 7123; nachádzajúceho sa na 
Háji NicovO v blfzkosti pomnlka pad lých hrdinov - v prospech Slovenskej republike v 
správe Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, leO: 
30845572, za kúpnu cenu 1 euro. Účelom prevodu je vybudovanie pomnlka na pozemku 
parc. Č. KN-C 7243/17 s menami vojakov Ozbrojených sil Slovenskej republiky, ktorl zomreli 
pri vykonávani služobnej činnosti v zahraničných vojenských operáciách a mierových 
pozorovatelských misiách. 
Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovn lctve k 31 .07.2017 
predstavuje 17,925 eur, čo je 0,075 eur/m2• Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podla 
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. Ide o prevod majetku mesta z dOvodu hodného osobitného zretela, na schválenie 
ktorého je potrebný súhlas 3/5 v~etkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha 
zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. 

Odvod hodný osobitného zreteľa: 

na pozemku, ktorý je predmetom predaja kupujúci vybuduje pietne miesto (pomnik), ktoré bude 
navždy pripomlnať vlietkých prlslulinlkov Ozbrojených sil SR, ktorl zahynuli pri vykonávani služby 
v zahraničných vojenských operáciách a mierových pozorovatelských misiách. Pomnlk ako 
pietne miesto bude pristupné pre liirokú verejnosť. 

2. zámenu nehnuteľnosti sp6sobom podľa § 9a ods. 8 plsm. e) zákona t . 138/1991 Zb. o 
majetku obci v platnom zneni ako prlpad hodný osobitného zreteľa, v k. Ú. Okolitné, 
nachadzajúcich sa na ul. Stoliická, nasledovne: 

nehnuteľnosti vo vlastnlctve mesta LiptovskV Mikulá!! - pozemky parc. Č . KN-C 1245/4 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 186 m2 a parc. Č. KN-C 1245/7 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 107 m2 podra geometrického plánu Č . 44523106-3/2017 Ipozemky spolu 
o výmere 293 m21 

zameniť 

za nehnuteľnosti vo vlastn/ctve spoločnosti A F-CAR, s.r.o. so sldlom Okoličianska 65, 031 
04 Liptovský Miku1M, ICO: 36399621 - pozemky parc. Č. KN-C 752/59 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 253 m2, parc. Č. KN-C 752/58 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 
m2 a parc. Č. KN-C 752/57 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10m2 podra geometrického 
plánu Č. 44523106-3/2017 Ipozemky spo/u o výmere 269 m2

/. 

Uvedenou zámenou mesto nadobudne pozemky parc. Č . KN-C 752/59 a 752/58 pod 
stavbou: "spevnené plochy, komunikácie a chodniky", na ktorú bolo vydané Mestom 
Liptovský Mikuláš právoplatné stavebné povolenie pod Č. MsÚIÚR a SP 2017/02388-04/$ar 
zo dňa 18.04.2017, pre stavebnlka AF-CAR, s.r.o. Liptovský Mikuláli. Po vybudovani 
a skolaudovani bude zo strany stavebnlka predmetná stavba prevedená do vlastnietva 
mesta za 1 euro (stavba bude realizovaná aj na pozemkoch parc. Č. KN-C 750/5 a 1245/6 
vo vlastnietve mesta). Ďalej uvedenou zámenou dOjde zo strany mesta k nadobudnutiu 
pozemku parc. Č. KN-C 752/57, na ktorom bude umiestnená a vybudovaná mestom, ako 
investorom stavba: "chodnik a verejného osvetfenie", slúžiaca najma obyvaterom m. Č. 

Stoliice. 
Spoločnosť AF-CAR, s.r.o. ziska uvedenou zámenou pozemky parc. Č. KN-C 1245/4 
a 124517, nachádzajúce sa medzi mestskou komunikáciou a areálom spoločnosti, pričom 

ide o úzky a dlhý nevyužiterný pás, pre mesto nepotrebný. 
V zámennej zmluve sa spoločnosť AF-CAR, s.r.o. zaviaže, že odovzdá mestu vybudovanú 
a skolaudovanú stavbu: "spevnené plochy, komunikácie a chodniky" v súlade 
s právoplatným stavebným povoienim Č. MsÚ/ÚR a SP 2017/023BB-04/$ar zo dňa 



18.04.2017 za cenu 1 euro, a to do 90 dnI odo d~a právoplatného kolaudačného rozhodnutia 
uvedenej stavby. V zámennej zmluve bude dalej uvedené, že v prlpade, ak výstavbou 
verejného osvetlenia zo strany mesta budú dotknuté pozemky, ktoré touto zámenou 
nadobudne spoločnosť AF-CAR, s.r.o., bude cez tieto pozemky zriadené vecné bremeno 
práva uloženia podzemného kábla a stlpov verejného osvetlenia a práva vstupu za účelom 
prevádzkovania tohto kábla a stfpov verejného osvetlenia v prospech mesta Liptovský 
Mikuláš, ako vlastnIka kábla a stfpov verejného osvetlenia, pričom pôjde o časovo 
neobmedzené a bezodplatné vecné bremeno. 
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastnIetve mesta, a to pozemkov parc. Č . KN-C 
1245/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 186 m' a parc. Č. KN-C 1245/7 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 107 m' podľa znaleckého posudku Č . 91/2017 zo dňa 07.08.2017 
vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Jozefom Pavllkom je stanovená na 6 759,51 eur, čo je 
23,07 eur/m'. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastnIetve spoločnosti AF-CAR, s.r.o., 
a to pozemkov parc. Č. KN-C 752/59 zastavané plochy a nádvoria o výmere 253 m', parc. Č . 

KN-C 752/58 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m' a parc. Č. KN-C 752/57 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 10m' podľa znaleckého posudku Č. 91/2017 zo dňa 07.08.2017 
vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Jozefom Pavllkom, je stanovená na 6205,83 eur, čo 
je 23,07 eur/m'. Nakorko všeobecná hodnota vzájomne zamieňaných nehnuternostl podľa 

znaleckého posudku nie je rovnaká, zmluvné strany sa pri podpise zmluvy dohodnú, že 
spoločnosť AF-CAR, s.r.o. doplatl mestu Liptovský Mikuláš rozdiel podľa vyhotoveného 
znaleckého posudku, čo predstavuje sumu 553,68 eur. Cena zamie~aných nehnuteľnosti na 
základe dohody zmluvných strán je cena určená znaleckým posudkom. 
Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnIetve k 31 .07.2017 
predstavuje 14,65 eur. Pozemky, ktoré sú predmetom zámeny sa podľa 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'. Ide 
o prevod majetku mesta z dOvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je 
potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod pod lieha zverejneniu na 
úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. 

Dóvod hodný osobitného zreteľa: 
ide o zámenu nehnuternostl, na základe ktorej dOJde zo strany mesta k nadobudnutiu pozemkov 
parc. Č. KN-C 752/59 a 752/58, na ktorých bude umiestnená a vybudovaná stavba: . spevnené 
plochy, komunikácie a chodn/ky" na náklady spoločnosti AF-CAR, s.r.o., ako investora stavby 
v súlade s právoplatným stavebným povolen Im Č. MsÚ/ÚR a SP 2017/02388-04/Sar zo d~a 
18.04.2017 a následne bude táto stavba prevedená do vlastnIetva mesta za cenu 1 euro (časť 
pozemkov pod budúcou stavbou je vo vlastnIetve mesta). Ďalej uvedenou zámenou dOjde zo 
strany mesta k nadobudnutiu pozemku parc. Č. KN-C 752/57, na ktorom bude umiestnená a 
vybudovaná mestom ako investorom stavba: .chodn/k a verejného osvetlenie", slúžiaca najma 
obyvateľom m. Č. Stošice, čo je vo verejnom záujme. 

3. nadobudnutie nehnuteľnosti v k.ú. Liptovský Miku/áii, nachádzajúcej sa na ul. Alexyho, a to: 
• pozemku parc. č. KN-E 5259/2 orná póda o výmere 618 m2• evidovaného v katastri 

nehnuteľnosti na L V Č. 7560 
od podielových spoluvlastnikov: 1. Ľubica Daňová, trvale bytom Uralská 1493/15, 040 12 
Košice IV (v podiele 1/2-ica) a 2. Ing. Ivan Guráň, trvale bytom Zelená 3739/9, 036 01 
Martin (v podiele 1/2-ica), za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom 12400 eur, t.j. 
20 eur/m'. 
Nadobudnut1m nehnuternosti dOjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu 
vlastnlckych vzťahov k pozemku parc. Č . KNC 5259/2, na ktorom bude umiestnená 
a vybudovaná mestom Liptovský Mikuláš ako investorom, IIniová stavba: .Mestská 



cyklotrasa za zamestnanlm Liptovský Mikuláš", čo je v súlade s platným územným plánom 
mesta. Na predmetnú stavbu bolo vydané Obcou Bobrovec právoplatné rozhodnutie 
o umiestneni stavby pod č. MsÚ/ÚR a SP 2017/00191-03/Sar zo dňa 03.03.2017, pre 
stavebnlka mesto Liptovský Mikuláš. V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je 
vedomý, že cez pozemok parc. č. KN-E 5259/2 prechádzajú podzemné vodovodné prlpojky 
k bytovým domom, STL plynovod a podzemné telekomun i kačné vedenie. 
Všeobecná hodnota pozemku parc .č. KN-E 5259/2 podra znaleckého posudku č. 169/2017 
zo dňa 19.07.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákomje stanovená 
na 12409,44 eur, zaokrúhlene 12400 eur, čo je 20,08 eur/m'. 

",. Ji~t" PhD 
primátor esta 

Dátum podpisu uznesenia: 


