
MESTSKE. ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKE.HO ZASTUPITEĽSTV A 

zo dňa 23. októbra 2017 číslo 78/2017 

K bodu: Návrh na súhlas mesta Liptovský Mikuláš s prenájmom priestorov 
v objekte administratívna budova súp. č. 843 pre vzdelávacie účely 

Mestské zastupiteľstvo 

I. konštatuje, že 

- mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš d~a 29.01 .2008 uznesenlm Č . 2/2008 schválilo 
priamy predaj nehnuteľnosti BANKOVNIMU /NST/TUTU, VYSOKA SKOLA, a.s. so sld/om 
Ovenecká 9/3BO, 170 OO Praha 7, /CO: 61B 5B 307 (ďa/ej len "BIVS'? v k.ú. Liptovský Miku/á!;, 
a to stavby: "administratlvna budova" súp. Č. 843 postavená na parcele Č. KN-C 360 spolu s 
pozemkami parc. Č. KN-C 360 zastavané plochy o výmere 1079 m', parc. Č . KN-C 358/17 
zastavané plochy o výmere 2397 m', parc. Č. KN-C 35B/16 zastavané plochy o výmere 491 m' 
za kúpnu cenu 1,- Sk. Súčasťou prevodu vlastniekeho práva k nehnuternostiam bolo aj 
zriadenie predkupného práva pre pr/pad nedodržania úče/u využitia prevádzaných 
nehnuteľnosti, t.j. výlučne na vzdelávanie v rozsahu predmetu činnosti zaplsaného v OR. 

- v Kúpnej zmluve a Dohode o predkupnom práve Č . 10B/2008/Práv. zo d~a 29.04.2008 bolo 
dohodnuté, že v prlpade nedodržania účelu , kupujúci odpredá predmet kúpy mestu za rovnakú 
cenu, za ktorú ho nadobudol, navýšenú o zhodnotenie odsúhlasené mestom do času 

uzatvorenia zmluvy ako aj o ďalšie zhodnotenie od nadobudnutia vlastnictva kupujúcim, ktoré 
musi byť preukázaterné a ocenené znaleckým posudkom, s ktorým budú oboznámené obidve 
zmluvné strany. 

- BIVS listom zo d~a 27.03.2017, doručeným d~a 09.05.2017, oznámil mestu ukončen ie 
vysokoškolského vzdelávania v SR a aktivit v meste Liptovský Mikuláš v roku 2016. Zároveň 
BIVS ponúkol mestu spatný odpredaj predmetných nehnuternostl a možnosť tak uplatn iť si 
predkupné právo. Následne mesto informovalo BIVS listom zo d~a 31 .05.2017, že je potrebné 
vyhotoviť znalecký posudok na ocenenie zhodnotenia predmetu kúpy, tak ako to bolo 
dohodnuté v zmluve a závazné stanovisko mesta bude BIVS doručené po zasadnutl mestského 
zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, nakorko mestské zastupiterstvo bude rozhodovať 

o uplatneni, resp. neuplatnenl si predkupného práva. 



- d~a 23.08.2017 BIVŠ zaslal mestu znalecký posudok Č. 112/2017 na stanovenie všeobecnej 
hodnoty zhodnotenia budovy s prislušenstvom v elektronickej forme. 

- listom zo d~a 12.10.2017 sa BIVŠ obrátil na mesto so žiadosťou o stanovisko k prenájmu časti 
administratlvnej budovy súp. Č . 843, nakorko ako vlastn ik tejto budovy bol oslovený 
Evanjelickou spojenou školou v liptovskom Mikuláši, ktorá má záujem o prenájom priestorov 
na vzdelávacie účely od 01 .11 .2017 do 30.06.2018. 

II. schvaľuje 

udelenie súhlasu s prenájmom priestorov v objekte: ,Administratlvna budova' súp. Č . 843 na 
pozemku parc. Č. KN-C 360 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1079 m' v k. Ú. Liptovský 
Mikuláš (LV Č. 6767) Evanjelickej spojenej škole, so sldlom Komenského 10, Liptovský Mikuláš, 
ICO: 37975650 na výchovnovzdelávacie účely na dobu určitú od 01 .11 .2017 do 30.06.2018 

III. odporúča 

primátorovi mesta Liptovský Mikuláš zabezpečiť vyhotovenie nového znaleckého posudku na 
stanoven ie všeobecnej hodnoty zhodnotenia stavby: .Administratlvna budova' súp. Č . 843 
postavenej na parcele Č . KN-C 360 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1079 m' vk. Ú. 

liptovský Mikuláš a následne pred ložiť mestskému zastupiterstvu v Liptovskom Mikuláši návrh 
na uplatnenie si predkupného práva, resp. neuplatnenie si predkupného práva na spätné 
odkúpenie nehnuternostl v zmysle Kúpnej zmluvy a Dohody o predkupnom práve Č . 

108/2008/Práv. zo d~a 29.04.2008. 
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Ing. Ján 1~1áČ' PhD. 

primátor m sta 

Dá/um podpisu uznesenia: 24.10.2017 


