
MESTSKS ZASTUPITEĽSTVO UPTOVSKÝ M[KULAS

UZNESENIE
MESTSKHO ZASTU HTEĽSTVA

zodňa 25. mája 2018 čísio 38/2018

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

a nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

1. komisia finančná a majetkovo-prävna MaZ prerokovala dňa 26.03.2018 (bod 1.) a dňa 25.05.2018

(bod 3.) návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie

s majetkovými právami mesta tak, ako je uvedené v časti IV. tohto uznesenia a odporučila ho schváliť,

pričom v časti IV. bode 1. komisia odporučila kúpnu cenu 33 eurim2 a v bode 3. odporučila minimálnu

kúpnu cenu v rámci obchodnej verejnej súťaže 13 851 eur a výšku řinančnej zábezpeky, ktorá

predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny, tj. 2 770 eur. Mestská rada prerokovala dňa

05.04.2018 (bod. 1.) a dňa 25.05.2018 (bod 2. a 3.) návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie

majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta tak, ako je uvedené v časti IV. tohto

uznesenia a odporučila ho schváliť, vrátane časti II. a lil., pričom v časti IV. bode 1. Mestská rada

odporučila kOpnu cenu 33 eur/m2 a v bode 3. odporučila minimálnu kúpnu cenu v rámci obchodnej

verejnej súťaže 13851 eur a výšku finančnej zábezpeky, ktorá predstavuje sumu 20 % z minimálnej

kúpnej ceny, tj. 2 770 eur.

V pripade predaja ide o prebytočný majetok mesta v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania

s majetkom mesta Liptovský Mikuláš.

2. k časti II. a IV. bod 1.

- mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 12.04.2018 uznesenim č. 32/2018 pod bodom 10.

schválilo prodej prebytoóného nohnutel‘ného majetku spOsobom podra Ya ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako pripad hodný osobitného zretefa, vk ú. Demnová

— pozemku parc. č. KN-C 874/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2 podľa geometrického

plánu č. 8/2018-LM, nachádzajůceho se na ul. Za štadiónom, Martinovi Jendrušákovi, trvale bytom

Prosiek č. 35, 032 23 Liptovská Sielnica a manželko Pauline Jendrušákovej, trvale bytom Kvačany Č.

81, 03223 Liptovská Sielnica do SSM, za kOpnu cenu 3410 eur (tj. 22 eur/rn2).



- uvedený prevod nebol zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta, a to najmenej

15 dni pred schvatovanim prevodu mestským zastupiteľstvom v súlade s ustanovením 9a ods. 8 písm.

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení ako pripad hodný osobitného zreteľa. Z tohto

dóvodu je potrebné uvedený prevod zrušiť a prevod pozemku parc. č. KN-C 874/11 zastavané ptochy

a nádvoria o výmere 155 m2 v k. ú. Demánová opakovane schválit.

3. k časti III.

- mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 1502.2018 uznesenim Č. 18/2018 pod bodom 13.

schválilo zámer nadobudnutia nehnuternost! do vlastníctva mesta v k. ú. Oko//čně — odkúpenie pozemku

parc. č. KN-C 1097/105 zastavané plochy a nádvor/a o výmere 1 653 m2 od výlučného vlastníka:

Slovenská republika, v správe Okresný úrad Žilina, so sidlom Janka KráJa 4, 01040 ŽlUna, evidovaného

v katastr! nehnutefnosti na LV Č. 2040, za kúpnu cenu 1000 eur. ÚčeJom prevodu je vybudovanie

detského ihriska, ktoré chýba v mestskej časti Stošic k pribúdajúcej výstavbe nových rodinných domov.

Všeobecná hodnota pozemku podia znaleckého posudku č. 168/2016 zo dňa 26.09.2016

vypracovaného súdnou znaikyňou Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 50 846,28 eur (tj. 30,76

eur/m 2).

- dňa 24.04.2018 bol súdnou znalkyňou Ing. Danou Piatkovou vypracovaný nový znalecký posudok Č.

47/2018, podľa ktorého je všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 1097/105 stanovená na

53 507,61 eur (tj. 32,37 eur/m2).

II. ruší

bod 10. schvaľovacej Časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 32/2018 Zo dňa

12.04.2018, ato predaj prebytočného nehnuterného majetku spósobom podra Qa ods. 8 písm. e)

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci vplatnom zneni ako pripad hodný osobitného zrcteía, vk. Ú.

Demänová — pozemku parc. Č. KN-C 874/11 zastavané plochy a nádvoria O výmere 155 m2 podra

geometrického plánu Č. 8/2018-LM, nachádzajůceho sana ul. Za štadiónom, Martinovi Jendrušákovi,

trvale bytom Prosiek Č. 36, 03223 Liptovská Sielnica a manželke Pauline Jendrušákovej, trvale bytom

KvaČany Č. 81, 032 23 Liptovská Sielnica do BSM, za kúpnu cenu 3410 eur (tj. 22 eur/m2).

III. meni

bod 13. schvarovacej dasti uznesenia mestského zastupiteFstva Liptovský Mikuláš č. 18/2018 zo dňa

15.02.2018 nasledovne:

póvodný text: „Všeobecná hodnota pozemku pod[a znaleckého posudku Č. 168/2016 zo dňa

26.09.2016 vypracovaného súdnou znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 50 846,28

eur (tj. 30,76 eur/m2). sa nahrádza textom: „ Všeobecná hodnota pozemku podľa

znaleckého posudku č. 47/2018 zo dňa 24.04.2018 vypracovaného súdnou znalkyňou Ing.

Danou Piatkovouje stanovená na 53 507,61 eur (U. 32,37 eur/m2).“

Vo zvyšnej Časti ostáva uznesenie nezmenené.



IV. schvaľuje

1. predajprebytočného nehnutel‘ného majetku spósobom podra 5 9a ods, 8 písm. e) zákona Č. 138/1991

Zb. o majetku obci v platnom zneni akc prípad hodný osobitného zreteľa, vk. Ú. Oemánová — pozemku

parc. 6. KN-C 874/11 zastavané plochy a nádvoria D výmere 155 m2 podľa geometrického plánu č.

8/2018-LM, nachádzajúceho sana ul. Za štadiónom. Martinovi Jendrušákovi, trvale bytom Prosiek Č.

36, 032 23 Liptovská Sielnica a manželke Pauline Jendrušákovej, trvale bytom KvaČany Č. 81, 032

23 Liptovská Sielnica do BSM, za kúpnu cenu 3 410 eur (tj. 22 eur/rn2). ÚČelom prevodu je

majetkovoprávne usporiadanie vlastnickych vzťahov k pozemku parc. Č. KN-C 874/11, ktorý svojim

oplotenim tvorĺ kompletný ceiok s pozernkami parc. č. KN-C 2/4, KN-C 2/20, KN-C 2/60, KN-C 2/61 a

stavbou: „Rodinný dum“ súp. Č. 189 postavenou na parcele č. KN-C 2/4, vrátane stavieb‘. „ Garáž“ a

„Hospodárska budova“ (bez súp. Čísel) postavených na parcelách Č. KN-C 2/60 a KN-C 2/61 vo

vlastnictve nadobúdatel‘ov (LV Č. 76).

Všeobecná hodnota pozernku parc. Č. KN-C 874/11 podta znaleckého posudku Č. 2/2018 zo dňa

27.1.2018 vyhotoveného súdnyrn znalcom Ing. Tiborom Molnárorn je stanovená na 3044,20 eur,

zaokrúhlene na 3040,00 eur, Čo je 19,64 eur/rn2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta

vedeného v CiČtovnictve k 30.4.2018 predstavuje 1 543.49 eur, čoje 9,958 eur/m2.

V kúpnej zmluve bude uvedené eXistujúce vecné bremeno spoČivajúce v práve uloženia inžinierskych

sieti cez prevádzaný pozemok v rozsahu vyznaČenom v geornetrickom pláne Číslo 36735299-74/2009

v prospech vlastníkov pozemku parc. Č. KN-C 3/5 na základe zmluvy O vecnom bremene (V 1697/2010),

zapisané v katastri nehnuteľnosti v Časti C“- ťarchy na LV Č. 355.

Pozernok, ktorý je predrnetorn prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia a nakladanía

s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zčne II., priČom minirnálna kúpna cena za 1 m2

pozemku je v danej záne stanovená na 33 eur/m2- 66 eur/m2. Ide o prevod majetku mesta z dčvodu

hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričorn

uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Důvod hodný osobitného zretei‘a:

ideo majetkovoprávne usporiadanie vlastnickych vzťahov k pozemku parc. Č. KN-C 874/11, ktorý svojím

oplotenim tvori kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 2/4, KN-C 2/20. KN-C 2/60, KN-C 2/61 a

stavbami:,, Rodinný dom“ súp. Č. 189, „Garáž a „Hospodárska budova“ (bez súp. Čisel) postavenými

na týchto pozemkoch, vo vlastnictve žiadatefov. Predmetným prevodom sa zabezpeČi súlad skutkového

a právneho stavu, Ide o prevod vlastnictva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu, nakotko

pozemok je, t. Č. oplotený k rodinnému domu.

2. predaj prebytočného nehnutefného majetku spósobom podia 5 9a ods. I písm. c) zákona č, 138/1991

Zb. o majetku obci v platnom zneni (priamy predaj najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty

majetku), Vk. Ů. Liptovský Mikuláš — pozemku parc. 6. KN-C 1577/1 (ako diel „1“) ostatné plochy

o výmere 438 m2 podIa geometrického plánu č. 44523106-7/2017, nachádzajůceho sa na ul.

Podtatranského, v prospech spoločnosti ST. NICQLAUS a.s.. 50 sidlom 1. mája 113, 031 28 Liptovský

Mikuláš, ičo: 31 563 066, za kúpnu cenu 19 710 eur (tj. 45 eur/rn2). Zámer odpredať predmetný

pozemok schválilo mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 12.04.2018 uznesenirn Č. 32/2018.

Uvedený zámer podliehal zverejneniu na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v

regionálnej tlaČi. V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že krajom pozemku parc. č.

KN-C 1577/1 sú trasované inžinierske siete telekomunikaČného zariadenia a podzemného NN vedenia.

Ked‘že v danom pripade ide o priamy predaj mimo obchodnej verejnej súfaže, musi kupujúci pred

uzatvorenim kúpnej zmluvy predložit‘ Čestné vyhlásenie o tom, že nemá osobitný vzťah k mestu podľa

5 9a ods. 7 zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v piatnom zneni. Kúpna zmluva bude uzatvorená

s podmienkou, ktorá stanoví, že ak sa preukáže, že Čestné vyhlásenie ku dňu podpisu zmluvy bude

nepravdivé alebo zavádzajúce, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pre tento pripad bude

v zmiuve dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 5% Z kúpnej ceny.



Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 1577/1 podía znaleckého posudku č. 7/2018 zo dňa

1501.2018 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 18 75g,54 eur,

zaokrúhlene 18 800 eur, čo je 4283 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta

vedeného v účtovnictve k 30.04.2018 predstavuje sumu 43,80 eur, čoje 0,100 eur/m2. Pozemok, ktorý

je predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku jev danej zóne

stanovená na 33 eur/m2 —65 eur/m2.

3. a) podfa 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom zneni spósob prevodu

vlastnictva nehnutel‘nosti v k. ů. Liptovská Ondrašová — časť liniovej stavby: žeIezničná vlečka‘ v dÍžke

787,70 m — obchodnou verejnou sút‘ažou (ďalej len “OVS“),

b) podra 9 ods. 2 písm. b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení podmienky

obchodnej verejnej sút‘aže na provodnehnute/‘nosti vk, ú. Liptovská Ondrašová — časť liniovej stavby:

„železničná vlečka“ v dÍžke 787,70 m, nasledovne:

Osobitne schvarované podmienky

schválené Mestským zastupite[stvom Liptovský Mikuláš uznesenim Č. 38/2018 zo dňa 25.05.2018

Predmet Ovs

1. Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súfaže a uzatvorenie kúpnej

zmluvy na predaj predmetu súťaže. a to:

časť liniovej stavby: „železničná vlečka“ v dlžke 787,70 m postavená na pozemkoch v k. Ú.

Liptovská Ondrašová, ato parc. č. KN-C 1151, 1152/3, 1152/4, 1153/2, KN-C 1152/2, 1153/1 (LV Č.

4401, bez pozemkov) pozostávajůca z koíanic a podvalov (bez zvršku. kameniva).

(d‘a/ej len „predmet sůtaže)

Zvyšná časU liniovej stavby: „železničná vlečka“ v dÍžke 80 m postavená na pozemku v k. ů. Liptovský

Mikuláš, ato parc. Č. KN-C 6672/12 (LV Č. 5885, bez pozemku) ostáva vo vlastnictve mesta Liptovský

Mikuláš.

2. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj, je cena 13 851 eur

(slovom: trinásttisicosemstopätdesiatjeden eur).

Kúpnu cenu zniženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok obchodných

verejných sút‘aží uhradí viťaz súťaže najneskór do 14 dni od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Všeobecná

hodnota železničnej vlečky podia znaleckého posudku č. 38/2018 zo dňa 09.04.2018 vyhotoveného

sůdnym znalcom Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 240597 eur, zaokrúhlene 2410 eur. Zostatková

hodnota železničnej vlečky ako celku v dlžke 857.7Dm vedenej v účtovnictve k 30.04.2018 predstavuje

sumu 5142,74 eur.

3. Výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu 20 % z minimálnej kůpnej ceny, t. j. 2 770 eur

(slovom: dvetisicsedemstosedemdesiat eur), ktorá musi byť zložená na bankový účet vedený v Prima

banke Slovensko, as., č. ú.: SK 61 5600 0000 0016 0044 8065 SIC: KOMASK2X najnesk6r tri pracovné

dni pred uplynutim lehoty na podávanie návrhov. Žiadny z navrhovateiov nemá nárok na výplatu úrokov

z peňažných prostriedkov zložených na účte mesta tvoriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky,

resp. úhrady kúpnej ceny 50 započitanim finančnej zábezpeky.



4. Účastnicky poplatok vo výške 30 eur ktorýje povinný uhradiť každý účastník OVS, možno uhradit‘

do pokladne MsÚ alebo na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, as., č. ú.: SK89 5600 0000

0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X. Účastnicky poplatok sa nevracia.

5. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže bolí schválené uzneseniami Mestského

zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 97/2017 zo dňa 14.1220173 Č. 38/2018 zo dňa 25052018.

II.

Časový plán súťaže

1. Vyhláscnie sút‘aže: 29.05.2018

2. Záujemca má možnosť nahliadnuf do znaleckého posudku a ďalšich podkladov, ktoré sa nachádzajú

na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš v úradných hodinách č. dverí 203, II. poschodie, kontaktná

osoba: JUDr. Miroslava Javornická, telč.: 044/5565240, e-mail: miroslava.iavornicka@mikulas.sk.

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 29.06.2018 do 14.00 hod.

4. Termín otvárania obáloka vyhodnotenia súťažných návrhov je 04.07.2018 o 13.00 hod.

5. Viťaz sút‘aže je povinný uzavrieV kúpnu zmluvu do 90 dni odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou.

V prípade. že do 10 kalendárnych dni od vyzvania na uzavretie kúpnej zmluvy viCaz súťaže neuzatvori

túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.

III.

Kritérium hodnotenia návrhov

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

nehnutel‘nosť predložená navrhovateľom,

2. Viťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou prí dodržani všetkých

podmienok sút‘aže. V pripade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorši termín podania návrhu.

IV.

Osobitné dojednania

1. Viťaz sút‘aže sa zavzuje na vlastné náklady uskutočniť demontáž a odvoz predmetu súťaže

z pozemkov parc. č. KN-C 1151, 1152/3, 1152/4, 1153/2, KN-C 1152/2, 1153/1 (LV č. 4401, k. Ú.

Liptovská Ondrašová) a v pripade nebezpečného odpadu aj jeho likvidáciu najnoskór do 30.09.2018.

Viťaz súťaže je povinný odstrániľ koľajníce a podvaly spolu (nielen časť predmetu zmluvy), okrem

zvršku, ktorý nie je potrebné ďalej upravovať.

2. Viťaz súVaže sa zavázuje ako pristup k predmetu súťaže využívat výlučne pozemky vo vlastnictve

mesta Liptovský Mikuláš.

3. Víťaz súťaže sa zavzuje, že počas odvozu predmetu súťaže nebude miestnu komunikáciu

neprimerane znečisťovaU a bude ju udržiavat‘ zjazdnú a prechodnú pre oslatné motorové vozidlá. Po

skončeni demontáže, odvozu a likvidácie v zmysle bodu 1. tohto článku, sa viťaz súťaže d‘alej zavšzuje,

že pozemky využívané ako pristup k predmetu súťaže uvedie do p6yodné) stavu (min. 20 metrov od

miestnej komunikácie). J //

Ing. jV BI/háč, PhD.
rimá)hr mesta

Dá(um podpisu uznesenia: 28.05.2018


