
MESTSKĽ ZASTUPITELSTVO LIPTO\!SKÝ M[KULÁŠ

UZNESENIE
MESTSK.HO ZASTUPITEĽSTVA

zodňa 21.júna 2018 číslo 47/2018

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-právna MsZ prerokovaa dňa 26.032018 (bod 13.) dňa

14.06.2018 (bod 14.) a dňa 04.06.2018 (ostatně body) návrh na predaj prebytočného majetku,

prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta tak, ako je uvedené

v častili. tohto uznesenia a odporúča ho MaZ schváflť. Mestská rada prerokovala dňa 14.06.2018

návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakiadanie

s majetkovými právami mesta tak, akoje uvedené v časti II. tohto uznesena a odporúča ho MsZ

schválit‘.

V pripade predaja de o prebytočný majetok mesta v súlade so Zásadami hospodárenia

a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš.

2. k časti II. bodu 2.:
- mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši dňa 16.02.2017 uznesenfm Č. 6/2017 schválilo

pod bodom 7. uzatvorenie ZmJuvy O budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena spočívajůce

vpráve uloženia inžiníerskej slete (podzemného vedenia NN kábla) vk. ú. Liptovský Mikuláš -

medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako viastnikom
pozemkov parc. č. KN-C 6585 (KN-E 6585, LV Č. 7123) a parc. Č. KN-C 6583 (LV Č. 4401)

a budúcim oprávneným z vecného bremena, spoločnosťou Stredoslovenská energetika —

Distribúcia, as., so sidlom Pri Rajčianke 2927/8.01047 Žilina, IČO: 36442 151, ako vlastnĺkom

budúceho podzemného vedenia NN kábla. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena

práva uloženia inžinierskej siete, a to podzemného vedenia NN kábia cez pozemky parc. č. KN-

C 6585 (KN-E 6585, LV Č. 7123) a parc. č. KN-C 6583 (LV Č. 4401) a práva vstupu za Účeiom

prevádzkovania tejto siete v prospech viastnika podzemného vedenia NN kábia, ako budúceho

oprávneného z vecného bremena. Riadna zmiuva O zhadeni vecného bremena sa uzatvori po

reaiizácü podzemného vedenia NN kábia vybudovaného v rámci stavby: „8344—L. Mikuláš — Čsl.



Brigády — NNK vedenie pre 9 b. J.“ v rozsahu vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne,

ato najnesk6r 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 NN kábla cez pozemky vo vlastnictve mesta

jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v čase uzatvorenia riadnej zmluvy

o zriadeni vecného bremena.

- v súlade s uznesenim mestskěho zastupiterstva v Liptovskom Mikuláši č. 6/2017 Zo dňa

16.02.2017, bola dňa 10.04.2017 uzatvorená Zmluva o uzatvoreni budúcej zrnluvy o zriadeni

vecného bremena 6150(2017/Práv. medzí spoločnosťou Stredoslovenská energetika —

Distribúcia, as., ako budúcou stranou oprávnenou z vecného bremena a mestom Liptovský

Mikuláš ako budůcou stranou povinnou z vecného bremena.

- na inžiniersky objekt „5001 — NN káblově vedenie“ v rámci stavby: 8344— L. Mikuláš — Čsl.

Brigády — NNK vedenie pre 9 b. j.‘, bob vydaně mestom Liptovský Mikuláš právoplatně

kolaudačně rozhodnutie pod č. MsÚ/ÚR a SP 2018/00638-04/MDa za dňa 12.02.2018, ktorým

bob povoleně užívanie stavby: 8344 — L. Mikuláš — Čsl. Brigády — NNK vedenie pre 9 b. j.“ pre

stavebnika Stredoslovenská disthbučná. a.s..

3. k čast II. bodu 10.:

- mestské zastupiteístvo Liptovský Mikuláš dňa 3, apríla 2014 uznesenim 6. 38/2014 schválilo

v časti II. pod bodom 2. zmluvu O budúcej kúpnej zmluve na pradal nehnutefného majetku

spósobom podía 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb, o majetku obcí vpíatnom znení

ako pripad hodný osobitného zratefa vk. ú. Liptovský Mikuláš — časti pozemku parc. č. KN-C

3317/106 ostatně plochy o výmere cca 64 m2 a pozemku parc č. KN-C 3317/107 ostatně plochy

o výmare 287 m2 podľa geometrickěho plánu č. 45347191-5/2013/pozemky spo/uo výmare cca

351 m2 nachádzajúce sa vlokal/te Za Hav/ovci/ Vladimirovi Bellovi, trvale bytom Borbisova 50,

Liptovský Mikuláš, za nas/edovnú kúpnu cenu: pra pozemok parc. č. KN-C 3317/106 sa stanovuje

kúpna cena 29.58 eur/m2a pre pozemok parc. č. KN-C 3317/107 sa stanovuje kúpna cena 19.72

eur/m2. Účelom prevodu bob vybudovanie dopravného napojenia do 1. a 2. nadzemnéhc

podlažia garáži ako pristupu k budúcemu objektu: Hromadné garáže‘, ktoré budú postavené na

pozemku parc. č. KN-C 3317/71 vo vlastnictve Vladimĺra BeHu a prikúpenie pozemkov na

výstavbu cca 1 garáže a parkovacích miest v 1. NP v rámci stavby „Hromadné garáže-.

- na stavbu ‚Hromadné garáže Nábrežie Dr. Aura/a Stodolu, Ul. Za Havlovct bob vydaně mestom

Liptovský Mikuláš právoplatné kolaudačně rozhodnuta č. MsÚ/ÚRaSP 2017/00371-05173o zo

dňa 14.06.2017 pra stavebnika Esik stavebné stroje, s.r.o., ul. 1. mája Č. 2066, 031 01 Liptovský

Mikuláš, IČO: 46 911 979.

4, k časti II. bodu 13.:

- mestskě zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 29.01.2008 uznesenim Č. 2/2008 schválilo priamy

predaj nehnuterncsti BANKOVNÍMU INSTITUTU, VYSOKÁ ŠKOLA. as. so sid/om Ovenecká

9/380, 17000 Praha 7. Ičo: 61858307 (ďalej len B/VŠ) v k.ů. Liptovský Mikuláš. a to stavby:

„administrativna budova súp. č. 843 postavená na parcele č. KN-C 360 spolu s pozemkami parc.

č. KN-C 360 zastavané plochy o výmere 1079 rn2, parc. č. KN-C 358/17 zastavané plechy

o výmare 2397 rn2, parc. č. KN-C 358/16 zastavané plochy o výmare 491 m2 za kůpnu cenu 1,

3k. Súčasťou prevodu vlastnickeho práva k nehnutetnostiam bob aj zriadenie predkupněho

práva pre pripad nedodržania účelu využitia prevádzaných nehnuteľnosti, tj. výlučne na

vzdelávanie v rozsahu predmetu činnosti zapisaného v OR.

- v Kúpnej zmluve a Dohode O predkupnom práve Č. 108/2008/Práv. zo dňa 28.04.2008 bob

dohodnuté, že v pripade nedcdržania účelu, kupujúci odpredá predmet kúpy mestu za rovr,akú

cenu, za ktorú ho nadcbudoi, navýšenú o zhodnotene odsúhbasené rnestcrn do času uzatvorenia



zmluvy ako aj o ďalšie zhodnotenie od nadobudnutia vlastnictva kupujúcim, ktoré musí byť

preukázateľné a ocenené znaleckým posudkom.

- BIVŠ listom Zo dňa 27.03.2017, doručeným dňa 09.05.2017, oznámil mestu ukončenie

vysokoškolského vzdelávania v SR a aktivit v meste Liptovský Mikuláš v roku 2016. Zároveň

slyš ponúkol mestu spátný odpredaj predmetných nehnuteľnosti a možnosf tak uplatniV si

predkupně právo. Následne mesto informovalo slyš listom Zo dňa 31.05.2017. žeje potrebně

vyhotoviV znalecký posudok na ocenenie zhodnotenia predmetu kúpy tak, aRo to bob dohodnuté

v zmluve a závazné stanovisko mesta bude Slyš doručené po zasadnuti mestského

zastupiteístva v Uptovskom Mikuláši, nakofko mestské zastupiteFstvo bude rozhodovaV

o uplatnenĺ, resp. neuplatnenĺ si predkupného práva.

II. schvaľuje

1. predaj prebytočného nehnuterného majetku spósobom pod/ä Qa ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni ako pr/pad hodný osobitného zreteľa, v k.ú.

Liptovský MikuIá.š — pozemku parc. č. KN-C 6581/4 zastavané plochy a nádvoria o výmare 19 ni2

podľa geometrického plánu č. 45347191-28/2016. nachádzajúceho sa na ul. kpt. Nálepku,

V prospech spoločnosti HAKO, a.s., so sĺdborn štefánikova 1361/4, 031 01 Liptovský Mikuláš,

IČO: 36 378 166, za kúpnu cenu 1 254 eur (t. j. 66 eur/rn2). Účelom prevodu je osadenie

posuvnej brány do areálu ±iadateía (pozemok parc. č. KN-C 5563/69 je areálom žiadatea. LV Č.

5897), ktorej výsuvná časV bude zasahovat do pozemku parc. č. KN-C 6581/4.

Všeobecná hodnota pozemku parc.č. KN-C 6581/4 poda znaleckého posudku č. 82/2018 zo dňa

12.04.2018 vyhotoveného znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 430,54 eur,

zaokrúhlene 430 eur, tj. 22,66 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta

vedeného v účtovnictve k 31.05.2016 predstavuje 315,34 eur, tj. 16,597 eur/m2. Pozemok, ktorý

je predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II.. pričom rninimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku jev danej

záne stanovená na 33 eur/m2 — 66 eur/m2. Ide o prevod majetku z dčvodu hodného osobitného

zrete[a, na schváIenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých posar.cov pričom uvedený prevod

podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a interne:ovej stránke mesta,

Dóvod hodný osobitného zrete/‘a:

- pozemok, ktorý je predrnetom odpredaja sa nachádza pri pozemku parc.č. KN-C 5583/69 vo

vlastníctve nadobúdateFa, ktorý využije časV pozemku vo vlastnictve mesta a časť svojhc

pozemku v súvislosti s osadenim posuvnej brány do areálu spoločnosti;

- pozemok (vzhľadom na jeho tvar) jez hľadiska jeho situovania pre mesto nevyužiteľný, nakofko

časť pozemku se nachádza v blízkosti komunikácie a Časť v tesnej blizkosti stavby garáže vo

vlastnictve fyzických os6b, ktori pisomne vyjadrili svoj nezáujem o jej odkúpenie.

2. uzatvorenie Zm/uvy o zriadeni vecného bremene spočívajúce v pré ve uložen/a inžinierskej slete

(podzemného veden/a NN káb/a). v k. ú. Liptovský Mikuláš — medzi povinným z vecného

bremena. mestom Liptovský Mikuláš aRo vlastnikom pozemkov parc. č. KN-C 6585 (KN-E 5585.

LV Č. 7123) a parc č. KN-C 6583 (LV Č. 4401)a oprávnenýrn z vecného bremene, spoločnosVou

Stredoslovenská distribučná, a.s., so sidlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442

151, ako vlastnikom podzemného vedenia NN kábla, vybudovaného v rámci stavby: „8344— L.

Mikuláš — Čsl. Brigády — NNK vedenie pre Gb. jY, na ktorú bob vydané mestom Liptovský Mikuláš

právoplatné kolaudačné rozhodnutie pod č. MsÚ/ÚR a SP 2018/00638-04/MDa zo dňa

12.02.2018. Predmetom zmluvy je zriadenie časovo neobmedzenéhD a odplatného vecného

bremena spočivajúceho v práve uloženia inžinierskej slete cez pozemky parc. Č. KN-C 6585 (KN-

E 6585. LV Č. 7123) a parc. Č. KN-C 6583 (LV Č. 4401) v rozsahu vyznačenom na geometrickom

pláne č. 46193537-23312017 a v práve vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete, v prcspech

vlastnika nžinierskej siete ako oprávneného z vecného bremena. Strana oprávnená z vecného



bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena prí podpise zmluvy O vecnom bremene

jednorazovú odplatu vo výške 2315,50 eur, čo je cena stanovená znaleckým posudkom Č.
135/2018 zo dňa 06.04.2018 vyhotoveného znaleckou organizáciou Znalex S. r. o., so sidlom
Hronská 1 96001 Zvolen. Ideo uzatvorenie imluvy podľa 59 ods. 2 písm. e) zákona Č. 138/1991

lb. o majetku obcí v platnom zneni.

3. predaj prebytočného nehnutei‘ného majetku spósobom podia 9a ods. S písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obci v piatnom zneni oko pripad hodný osobitného zretei‘a, zriadenie
predkupného práva vprospech mesta Liptovský Mikuláš a zriadenie vecného bremena
spočivajůce v práše uloženia inžínierskych sieti vk, ú. Liptovský Mikuláš, a to:

pozemku parc. č. KN-C 358/45 zastavané picchy a nádvoria o výrnere 235 m2 podía
geometrického plánu Č. 32271093-145/2017, nachádzajúceho sa pri objekte evanjelického

gymnázia (bývalý areál Považských kasárnĺ), v prospech Východného dištriktu Evanjelickej

cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, so sidlom Biskupský úrad VD, Hlavná 137, 080
01 Prešov, ičo: 31 997 520 ako zriaďovateľovi Evanjelickej spojenej školy, so sidlom

Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ičo: 37975550. za kúpnu cenu ve výške 1 euro.

Pozemok parc. č. KN-C 358/45 svojím umiestnenim a využitím tvorí neoddeliteíný celok

s pozemkom parc. Č. KN-C 358/193 SO stavbou: UČebný blok“ súp. Č. 3933 stojacou na parcele

Č. KN-C 356/10 vo vlastnictve r.adobúdateÍa (LV Č. 6836), priČom ide o scelenie a zarovnanie

s pozemkom parc. č. KN-C 358/19 a vytvorenie priestoru na rozširenie výchovno-vzdelávaoieho

prccesu v rámci pestovateľských prác žiakov Evanjelickej spojenej školy.

Kúpna zmluva bude uzatvorená za podmienky zriadenia predkupného práva v prospech mesta
Liptovský Mikuláš podľa 5 603 ods. 2 Občianskeho zákonnika na celý predmet kúpy za rovnakú

cenu, za akú ho kupujúci nadobudo!, a to pre pripad akéhokoľvek prevodu na tretiu osobu,

Predkupné právo sa zriadi ako vecné právo a vznikne vkladom do katastra nehnuteľností, priČom

pČjde o zriadenie predkupného práva ako Časovo neobmedzeného. V zmluve bude dohodnuté,

že kupujúci sa zaväzuje, že predmet kúpy bude využívat‘ výluČne na výchovnovzdelávaci proces

a s tým súvisiace činnosti. V pripade nedodržania účelu sa kupujúci zavázuje, že predmet kúpy

odpredá mestu Liptovský Mikuláš za rovnakú cenu, za ktorú ho kupujúci nadobudol, zníženú

o zmluvnú pokutu, ktorou bude výška pripadného zhodnotenia prevádzanej nehnuteFnosUi podľa

znaleckého posudku a náklady na vklad zmluvy do katastra nehnuteľnosti. V pripade prevodu

nehnuteFnosti na tretiu osobu, a to aj v pripade, že sa táto tretia osoba zmluvne zaviaže uživať

predmet kúpy na vzdelávaci proces a s tým súvisiace Činností, je potrebný súhlas mestskěho

zastupiterstva Liptovský Mikuláš. Zmluvné strany sa zároveň dohodnú, že predmet zmluvy sa
nesmie zaUažiť záložnými právami, vecnými bremenami a mými právamí tretich osčb, s výnimkou

ziskania flnanČných prostriedkov z eurotondov. V pripade, že by malo dĎjsť k zaťaženiu

nehnuteínosti. je potrebný predchádzajúci súhlas mestského zastupiteíswa.

V zmluve bude uvedené, že kupu:úci síje vedomý, že cez prevádzsný pozemok KN-c 358/45 sú

trasované ínžinierske siete. a to podzemné eiekthcké NN vedenie. teplovod a verejné osvetlenie.

SúČasťou zmluvy bude preto aj:

a) zriadenie časovo neobmedzeného a bezcdpatného vecného bremena spočivajúce v práve

uloženia tepovodu cez pozemok parc. Č KN-C 358/45 v rozsahu vyznaČencm na

geometrickom pláne Č. 32271093-145/2017 a v práve vstupu za úČelom prevádzkovana tejto

sete v prospech vlastníka stavby: Plynová kotolňa‘ súp. Č. 3937 pcstavenej na parcele Č.

KN-C 35813 zastavané plochy a nádvoria o výmere 240 m2, t. j. mesta Liptovský Mikuláš,

b) zriadenie Časovo neobmedzeného a bezodplatného vecného bremena spočivajúce v práve

uoženia verejného osvetlenia a sttpu verejného osvetlenia na pozemku parc. Č. KN-C 358/45

v rozsahu vyznaČenorn na geometrickcm pláne Č. 32271093-145/2017 a v práve vstupu za

účelom prevádzkovania tejto siete, v prospech vlastníka tejto inžinierskej siete, t. j. mesta

Liptovský Mikuláš.



Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 31.05.2018

predstavuje 6852,37 eur, čaje 29,159 eur/m2. Pozemok, ktorýje 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 je v danej záne stanovená na 33 eur!

rn2— 66 eur/ m2. Ideo prevod majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie

ktorého je potrebný sůhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu

na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zreteľa:
- ide o prifahlú plochu, ktorá svojím umiestnenĺm a využitím tvori neoddeliteřný celok

5 pozemkom parc. č. KN-C 358/19 a so stavbou: ‚Učebný blok‘ sůp. Č. 3933 stojacou na parcele

Č. KN-C 358/10 vo vlastnctve žiadateľa (LV č. 6836): prevodom dčjde k sceleniu a zarovnaniu

5 pozemkom parc. č. KN-C 358/19. k vytvoreniu phestoru na rozšírenie výchovno-vzdeiávaoieho

procesu v rámci pestovateľských prác žiakov Evanjelickej spojenej školy: pozemok má pre svoj

tvar obmedzené samostatné využitie. je trávnatý, je súČasť okolia školy. pra mesto je nevyužiterný

a nepotrebný;
- Evanjelická spojená škola je nezisková organizácia, bez možnosti podnikania.

4. prada] prebytočného nehnuterného majetku spósobom podia Oa ods. B písm. e) zákona č.

138ĺ1991 Zb. o majetku obcí v platnom znen! ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú.

Liptovský MJkuláš — pozemku parc. č. KN-C 358/43 zastavané plochy a nádvoria o výmere 554

m2 podľa geometrického plánu č. 32271093-145/2017, nachádzajúceho sa v areáli bývalých

Považských kasárni, v prospech spoločnosti KRUPA KAJO, s.ro., so sídlom M. R. Štefánika

2267, 02601 Dolný Kubin, ičo: 36362981, za kúpnu cenu 27700 eur (t. j. 50 eur/m2). ÚČelom

prevodu je majetkovoprávneho usporiadania vlastnickych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C

358/43, ktorý je priľahlou plochou k stavbe Sklady“ súp. Č. 3935 postavenej na parcele č. KN-C

358/8 vo vlastnicQe nadobúdateFa (LV Č. 6531) a ktorý svojim umiestnenLm a využitm Won

neoddelitetný celok s touto stavbou.

V zrniuve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý. že cez prevádzaný pozemok je trasované

podzemné eektrické NN vedenie. V kúpnej zmluve bude ďa!ej uveder.é, že ak preukáže

existencia podzemného vedenia verejného osvetlena s ochranným pásmom v pozemku parc. č.

KN-C 358/43, kupujúci sa v kůpr.ej zmlve zaviaže k povinnosti následne uzatvoriť s mestorn

Liptovský Mikuiáš ako vlastnikom tchto vedenia zmluvu o zradeni vecného bremena, pričom

vecné bremeno bude Časovo neobmedzené a bezodplatné, a práva a povinnosti z takto

uzatvorenej zmluvy prejdú na každého ďalšieho vlastníka pozemku.

Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 358/43 podľa znaleckého posudku č. 81/2018 zo

dňa 12.04. 2018 vyhotoveného sůdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na

26 43688 eur, zaokrúhlene 26400.00 eur, tj. 47,72 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného

majetku mesta vedeného v účtovnĺctve k 31.05.2018 predstavuje 16 154,09 eur, Čaje 29159

eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevcdu sa podFa platných Zásad hospodárenia a

nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v záne II., priČom minimálna kůpna

cena za 1 m2 pozemku jev danej zóne stanovená na 33 eur/m2 -66 eur/m2. ideo prevod majetku

mesta z dóvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5

všetkých poslancov, priČom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a

internetovej stránke mesta.

Dövod hodný osobitného zreteľa:

de o priíahlú plochu. ktorá svojim umestnenírn a využitím tvori neoddeliteľný celok so stavbou:

Sklady súpisné čĺslo 3935 postavenou na parcele Č. KN-C 358/8 vo vlastnictve žiadateľa:

pozemok má pre svoj tvar obmedzené samostatné využitie. je trávnatý. pre mesto je nevyužiteľný

a nepotrebný. Ide o prevod vastnictva. ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu.



5. prodej prebytočného nehnuteľného majetku spósobom pod/a 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1 991 Zb. o majetku obcí v píatnom znoni ako pripad hodný osobitného zreteľa, V k. ů.
Liptovský M/kutáš —pozemku parc. č. KN-C 358/44 zastavané plochy a nádvoria o výmere 379

m2 podľa geometrického plánu č. 32271093-145/2017, nachádzajůceho sa v areáli bývalých

Považských kasární, v prospech Romana Almana, trvale bytom Smrečany 221, 032 05
Smrečany, za kúpnu cenu 17 055 eur (t. J. 45 eur/rn2). Kupujúci uhradí predávajúcemu polovicu

kúpnej ceny v deň podpisu kúpnej zmluvy a zvyšnú polovicu uhradí do 12 mesiacov odo dňa
podpisu kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Návrh na vklad vlastnickeho práva do
katastra nehnutetnosti z titulu kúpy podá predávajúci až po úplnom uhraden[ celej kúpnej ceny
na účet predávajúceho stranou kupujúcou.
Účelom prevodu je majetkovoprávneho usporiadania vlastnickych vzťahov k pozemku parc. č

KN-C 358/44, ktorý je pritahlou plochou k stavbe: „Vodáreň súp. č. 3936 postavenej na parcele

č. KN-C 361 vo vlastnictve nadobúdateľa (LV Č. 6712) a ktorý svojim umiestnenim a využitim

tvori neoddeliterný celok s touto stavbou.
V zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez prevádzaný pozemok KN-C 358/44 je
trasované podzemně elektrické NN vedenie. V kúpnej zmluve bude ďalej uvedené, že ak

preukáže existencia podzemného vedenia verejného osvetlenia s ochranným pásmom

v pozemku parc. č. KN-C 358/44. kupujúc‘ se v kúpne zmluve zaviaže R povinnosti následne

uzatvoriť s rnestom Liptovský Mikuláš ako vastnikcm tchto vedenia zrnluvu o zriadeni vecného

bremena, pričom vecné bremeno bude časovo neobmedzené a bezodplatné, a práva

a povinnosti z takto uzatvorenej zmluvy prejdú na každého ďalšieho vlastníka pozemku

Všeobecná hodnota pozemku parc. Č. KN-C 358/44 podfa znaleckého posudku č. 80i2018 zo

dňa 12.04. 2018 vyhotoveného súdnyrn znalcom Ing. Míroslavom Todákom je stanovená na

16077,18 eur, zaokrúhlene 16 100,00 eur, tj. 4242 eur/rn2. ZostaľKová hodnota prevádzaného

majetku mesta vedeného v účtovnictve k 31.05.2016 predstavuje 11 051.26 eur. čo je 29,159

eur/m2. Pozemok. ktorý je predmetom prevodu se podľa platných Zásad hospodárenia a

nakIadana s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II.. pričom minimálna kúpna

cena za I m2 pozemku jev danej zóne stanovená na 33 eur/rn2— 66 eur/m2. Ideo prevod majetku

mesta z dóvodu hodného osobitného zretea, na schválenie ktorěho je potrebný súhlas 3/5

všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a

internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zreteľa:
‘de o priíahlú plochu. ktorá svojim umíestnenim a využitim tvori neoddeteíný celok so stavbou

súpisné číslo 3936 odáreň postavenou na parcele č. KN-C 361 vo vastnictve žiadateía:

pozerok má pre svo tvar obmedzené samostatné využi:ie je trávnatý, pre mesto je nevyužiteľný

a nepotrebný Ide o prevod vlastnictva ktorýje účený len pre kokrétneho záujemcu.

6. prodej prebytočného nehnute/ného majetku spósobom podia 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb omajetku obcí vpíatnom zneni ako prípad hodný osobitného zreteľa. vk,ú,

Okoíičné. a to:
a) stavba: súp. Č. 631 (bez popisu stavby) stojaca na pozemku parc.č KN-C 776/33

a pozernok parc.č. KN-C 776/33 zastavané plochy a nádvoria o výmere 468 rn1,

zapisané v katastri nehnuteľnosti na LV Č. 631 v prospech mesta Liptovský Mikuláš,

v podiele l/l; vrátane komína, pričom stavba sa nachádza na sidlisku Podbreziny,

Kotolňa KS - na ul. Lounskej,
v prospech spoločnosti LMT, a.s., so sidlom Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO:
44 438 982, za kúpnu cenu 130 951 ‚38 eur, čo je cena podľa znaleckého posudku, z toho.

stavba súp. Č. 631 predstavuje hodnotu 110 95376 eur a pozemok parc.Č. KN-C 776/33

predstavuje hodnotu 19 99764 eur (tj. 42,73 eur/rn2).
Všeobecná hodnota stavby súp.č. 631 stojacej na pozemku parc.Č. KN-C 776/33 podía

znaleckého posudku Č. 12/2016 zo dňa 05.02.2016 vyhotoveného znalcom Ing. Danou Piatkovou



je stanovená na 110 95376 eur (t j. Kotolňa súp.č. 631 — časť A 46 56228 eur, Kotolňa sůpč.

631 — časť B 10 30069 eur, vonkajšie schody 32,85 eur, vodovodná pripojka 93,95 eur,

vodomerná šachta 21624 eur, kanalizačná pripojka 12079 eur, teplovodný kanál 51 06798 eur

a komín 2 55898 eur) a všeobecná hodnota pozemku parc.č. KN-C 776133 podľa znaleckého

posudku č. 12/2016 zo dňa 0502.2016 vyhotoveného znalcom Ing. Danou Piatkovuje stanovená

na 19 997,64 eur, tj. 42,73 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného

v účtovnictve k 31.05.2018 predstavuie 73529,21 eur (stavba) a 5437.16 eur. t.j.11.618 eur/m2

(pozemok). Pozemok. který je predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospcdárenia

a nakladania 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/rn2:

b) stavba „Kotolňa K7“ súp.č. 618 stojaca na pozemku parc č. KN-C 776/21 a pozemok

parc.č. KN-c 776/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere 503 rn2, zapsané

V katasri nehnutenost! na LV Č. 631 v prospech nesta Liptovský Mikuláš. v podiele 1/1:

vrátane komína, priČom stavba sa nachádza na sidlisku Podbreziny, na ul Opavskej,

v prospech spoločnosti LMT, a.s., co sidlom Za tratou 60511, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO:

44438982, za kúpnu cenu 133 412,43 eur, čo je cena podía znaleckého posudku, z toho:

stavba „Kotolňa K7 súp.č. 618 predstavuje hodnotu 113 574,11 eura pozemek parc.Č. KN-C

776/21 predstavuje hodnotu 19838,32 eur (tj. 39,44 eur/m2),

Všeobecná hodnota stavby „KOTOLŇA K7 sůp.č. 618 stojacej na pozemku parc.č. KN-C 776/21

podľa znaleckého posudku č. 13/2016 Zo dňa 05.02.2016 vyhotoveného znalcom Ing. Danou

Piatkovou je stanovená na 113 574,11 eur(t.j. Kotolňa sůp.Č. 618— Časť A 45 503,03 eur, Kotolňa

súp.Č. 618— Čaď B 10066,36 eur, vonkajšie schody 31,48 eur, vodovodná pripojka 91,18 eur,

vodomerná šachta 209,86 eur, kanalizačná pripojka 118,55 eur, teplovodný kanál 55070,08 eur

a komín 2483,57 eur) a všeobecná hodnota pozemku parc.č. KN-C 776/21 podľa znaleckého

posudku č. 13/201620 dňa 05.02.2016 vyhotoveného znalcem Ing. Danou Piatkovu je stanovená

na 19 838.32 eur, tj. 39.44 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného

v účtoviíotve k 31.052018 predstavuje 54013.03 eur (stavba) a 5843,79 eur. tj. 11.618 eur/m2

(pozemek) Pozemok, ktorý je predmewm prevcdu sa podía platných Zásad hospodárenia

a nakladania s maetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II.. pričorn minirnáha kúpna

cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 — 66 eur/m2.

Celková kůpna cena: 264 363,81 eur

Účel prevodu: usporiadanie vlastnickych vzťahov k objektem plynových kotolni, v kterých je

umiestnená technológia na výrobu a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody vo vlastnictve žiadateľa,

z dčvodu zabezpečenia a udržania efektivneho, plynulého a nepretržitého zásobovania

obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš teplom a teplou úžitkovou vodou pri súčasnom zvyšovaní

energetickej efektivnosti na strane výroby a spotreby tepla.

V pripade prevodu stavieb: súp. Č. 631 (bez popisu stavby) na parcele č. KN-C 776/33 a „Kotolňa

K7 súp Č. 618 na parcele č. KN-C 776/21 (ďalej len „stavby kotolni‘) tretej osobe kupujůcim, ako

aj dalším vlastníkem stavieb kotolni, ktorého k tejto povinnosti v kúpnej zmluve zaviaže kupujúci

(LMT, as.), je kupujúci, ako aj nový vlastnik stavieb kotolni povinný v kúpnej zmluve zaviazať

nového vlastníka, aby zabezpečil výrobu a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody pre obyvateľov

mesta Liptovský Mikuláš zásobovaných v čase odpredaja predmetných stavieb kotelní teplom

a teplou úžitkovou vodou z týchtc kotoni, a to na 30 rokov od nadobudnutia právoplatnosti

rozhodnutia o povoleni vkladu vlastnickeho práva, kterým kucujúci nadobudne stavby kotelní od

mesta Liptovský Mikuláš. Kupujúci sa zároveň v kQpnej zmluve zaviaže, že do 3 dni od

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povoleni vkladu vlastnickeho práva k stavbám kozolni

na tretiu osobu, pisomne túto skutočnosť oznámi mestu Liptovský Mikuláš.



Ide O prevod majetku Z dóvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný

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

mesta a na webovom sídle mesta.

Dóvod hodný osobitného zreteľa:

- spotočnost LMT, as. je na základe nájomnej zmluvy nájomcom objektov plynových kotolni,

ktoré sú predmetom odpredaja:
- spoločnost LMT, as je vlastnĺkom technológn na výrobu a rozvod tepla a teplej ůžitkovej vody

urniestnených v objektcch plynových kotolni, ktoré sú predmetom odpredaja.
- ideo usporiadar.ie vastnckych vzťahov k objektom plynových kotoln[. v ktorých sa nachádza

technclógia na výrobu a rozvod tepla a tepe úžitkcvej vody vo vastniotve žadateľa.

7. Dodatok Č. 15 ku Zm/uve ó. 311/2008/Práv. O nájme hnute/hých a nehnuterných veci, nájme

a podnájme nebytových priestoro o prevádzkovani tepe/ného hospodárstva, výrobe. distribúcY

a predaja tepla a teplej vody zo dňa 29,09.2008v zneni dodatkov Č. I — 14, klon] je pri/ohou lohlo

uznesenia.

B. uzatvorenie Nájomncj zmluvy na prenechanie nehnuterného majetku mesta do nájmu spósobom

pod/ä 9a ods. 9 pism c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v p/atnom zneni ako pripad

hodný osobitného zrete/a, vk, ú. Pa/ůdzka — časť pozemku parc. č. KN-C 2016 (KN-E 731/102,

KN-E 732/11. KN-E 654/2, KN-E 12413, LV Č. 2990) /pozemky spolu o výmere cca 300 m2/

nachádzajúci6 Sa na ulici Glejárska, v prospech nájomcu spoločnosti Bella Vista, s. r. o., 50

sidlom Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš. ičo. 36 619 182, za účelom vybudovania chodnika

pre pešich na ul. Glejárskej (pozn.: požiadavka mesta Liptovský Mikuláš, nakoľko chodnik sa tu

nenachádza) v rámci stavby „Obytný súbor HBV BELLA VLSTA Palúdzka sever‘, na dobu

neurČitú za nájomné vo výške 90 eurlročne (t. j. 0,30 eur/m2/rck).

V nájcmne zmuve bude uveceé. že nájomca ako investor stavby vybuduje na ulEci Gieiárskej

na v1astné náklacy chodrdk pra pešch (v časti na pozemku vo vlastníctve mesta. čc je predrne:orn

nájmu a v časti na pozemkoch vo vlastnictve Rimskokatolickej cirkvi, farnost Paúdzka)

a zároveň rozširi mestskú komunikáciu (rozširenie sa týka Len pozemkov vo Rimskokatďicke

cirkvk farnost‘ Palúdzka). podía sDracovanei projektovej dokumentácie. Ďa:ej bude v zm‘uve

uvedené, že beto stavebné objekty po vydani právoplatného kolaudačného rozhodnutia prevedie

investor stavby do viastnictva mesta za cenu 1 euro s podmienkou, že investor stavby sa zaviaže

k povinnosti uzatvorit cez pozemky vo vlastnictve Rímskokatolickej cirkvi, farnost Palúdzka

„Zmtuvu o zriadeni vecného bremena‘ - časovo neobmedzenú, v zmysle Zmluvy o budúcej

zmtuve o zriadeni vecného bremena uzatvorenej dňa 27.3.2018 medzi Rimskckatolickou cirkvou,

farnost Palúdzka (ako budúci povinný z vecného bremena)a spoločnostou Bella Vista, s.r.o. (ako

budúci oprávnený z vecného bremena). V pripade, že táto podmienka nebude splnená, mesto

vybudovaný chodnik v tejto časti a rozširenú komunikáciu ako stavbu neprevezme do majetku.

ideo prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu z dóvodu hodného osobitného zretefa,

na schváteníe 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:

- žiadatef v rámci invesbčnej akcii „Obytný s0bor HBV BELLA VLSTA Palúdzka sever

reaHzovanej na svojich pczernkoch parc. č. KN-C 913 až 920 (LV Č. 5620) v kú. Palidzka.

vybuduje na predmete nájmu na vlastné náklady chodník pre pešich a na pozemkoch vo

vlastn[ctve Rímskokatolickej cirkvi, farnosti Palúdzka vybuduje pokračovanie tohto chodnika

a zabezpečí rozširenie mestskej komunikácie. a tieto stavebné objekty po vydani právoplatného

kolaudačného rozhodnuba prevedie do vlastnictva mesta za cenu 1 euro

- na ulici Glejárskej sa dodnes nenachádza chcdnk pre pešich. a preto jeho vybudovanie bude

prínosom pre mesto a jeho obyvatefov.



9. preda prebytcčněho nehnuteľného majetku spósobom podra 9a ods 6 písm. e) zákona č

136/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení ako pripad hodný osobitného zretefá a uzatvorenie

Zmluvy o budúcej zmluve o zn!adeni vecného bremene spoóivajúce v práve uložen/a inžiníerskej

s‘ete v k. Ú Pe/Údzka (ul Vranovská) nas(edo,ne

3 I pr; prebtocneho nehnute;íeho maettí sposobom p:di-o 9a ods 6 písm. e) zekona c

13571391 Zb o maku ob:! vcatn:m z.en akc zr;pec hcdn, osobt:riéhc zre:ea vk. Ú

Pe!údzkc - pozemku parc. č KN-C 154636 cs:atné ;c:b1 C vJme‘e I 82 n2 DoC/a ce:metrckého

:ánu Č 204-1022317. na:háoza0oeho se ra u Vranovská v prospe:h C rkevne craarízá:e

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Liptovský Mikuláš

- Palúdzka sc sd.om Pa‘uanská 35. 031 01 L:p:cvský rAíku!áš IČO. 31897045 za kúpnu cenu

I euro za :Če!cm zabezpe5ea jedn:icrš;ehz C bezoečnešebc Dr/stupu k pozemkom par:

Č KN-C 1647i1 KN-C 1549 a stavba farseo ú-aij 5i0 Č 100 na par:ee KN-C 1642

Z:sta:cvá nodr:ta cre,ácza-éo metu reste veanébo v úČ:ojr,:r,e k 31 05 2018

edstavue S 614.62 eu Čc e ‘5 530 eurm Fozemck. ktorý je predmetom prevodu se podia

p‘atnýoh Zásad hcspodáren a a raklaiana S raetcm mesta Liptovský Mkuláš ra:hádza

v zóna II., phčcm minimá ria kúpna cena za I rn2 pozemku je v danej zóna stanovená na 33

aur/rn2 — 66 eur/m2 Ida o prevod majetku mesta z dóvodu hodného osob trého zretera na

s:hváienie ktorého je potrebrLý súhlaa 3/5 všakých posan:ov pričom uvedený prev.i podĹeha

zvrerLeniu na úrainej tabu1 mesta a ntarnetovej stránka mesta

Dóvod hodný osobitného zrotera:

- cozemc< ktor e ce:tet:m o‘dpredsa se ra:hadzs r :zen-k:oh par: Č KN-C 16‘7‘1,

KN-C 1542 a stabe fars:‘éo úradu sup Č10‘D na car:ee KN-C 152 vo v‘aa:n:tve o‘evne

orar.zá:!e ktorá no vyuŽje re vvbn:vane pst; R Ev:, -r rernu:er:sar

- cozer:k má pra SvOjC ur estnerhe tr a meru otmeizré se—ostat-é vuž : e c-e mesto

ran:tre:ný a je úžený Ian pra Rcr.ké:eho zeu entou

- Simco :Ká kOrna cena v: výše I eo je z dOvoou že c -ken, zcor na sc Cr

a:n :r;arzue akt v.t 5 o€:m‘ e máiežcu š:c-:ojé 5 sco‘:Čenskc stretra

sa scoI:Čens:VL rcdinj a s:aše eCJe. kate:ó. Č eici Z ‚e,rero zboru akc a,

:c:istecm m Č Paúdzka e pe:o e po:rebné za:ezceč: cezceČ-eš pr/atu:
—

%_)«J

- žaoatelje cirkejnou oraLzá;,ou kt:ra reK:nada a:ru h:s:3cársu
. r.n:r 5COiEuOu

ponuka tovru a‘etc sužieb na trhu

9 2 uzatvorene Zmluvyo budúcejzmíuve O zr/edeni e:néhobremena spoČPúce vpróve uiožen;a

inžinierske sete (kanaiizačná pripojka) k. ú. Pe!údzka — medz/ budúcím pov/nným Z vecnétro

bremene mestom Líptovský MkuIáš akc ‘/astnikom pozemkov par: Č. KN-C 154525 1646 23

1546‘29 2045 1 (LV Č «01) a KN-C 1646 1. 20453 (KN-E 12405 102 LJ Č 2990j a budú:m

cprávr.eným z ve:ného bremene cirkevnou cr;ar zá:ou Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi

augsburského vyznania na Slovensku Liptovský Mikuláš - Pa!údzka so siam Pa1účanská

36 031 01 L!o:c1ský M u‘áš ičO, 3i8045 akc budú:!m astnkcm kana‘zaČne priro;ky

Predmetom zm‘n cuce zradenie vecnébo bran-ara pré je ‘ožera inž nerskej s‘ete cez

pcze—<, par: Č KN-C 1646125 162623 16622 205 i(LV Č. 4401) a KN-C 1545 I 205 3

KN-E 12‘05C2 LV Č 2923) a práva vstupu ze ůČe.:r, CCV32ZKOVEn.a teto sete

v‘astn ke nehnuteínost!. a to stavbj Farské budova s0p. Č. 100 postavena na pr:ea Č KN-C

1649 zapsalei v katastr; nehnute:nosti ne LJ Č. ‘715 akc budúceho oprávnenéno z ve:nén:

bremene Radra zmkva o zraden vacného bremea se uzatvcr PC vvbudova/ kara!zaČne

o co ‘j rarc s ac / Kana zra cr :oia Fc sK/ ad Pa az<a ‘ r::sar vjra:e—:—

na o:ea‘zaČro‘ :e:metr:<om cáre ato na,resKČr do 90 d‘ odo dňa raiobudn:a

oá .:ca:n:s:. k:adaČ.-én: r:zb:dr_t a .e:ere sta,:1. resp raresk5 dc 90 dr cio



vydania ohlásenia drobnej stavby. Strana oprávnená z vecného bremena zaplatí strane povinnej

z vecného bremena za zriadenie a časovo neobmedzené využivanie práva uloženia kanaiizačnej

prípojky cez pozemky vo vlastníctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkem
v čase uzatvorenia riadnej zmluvy O zriadeni vecného bremena. ide o uzatvorenie zmiuvy podľa

59 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obci v platnom zneni.

10. predaj prebytočného nehnuterného majetku spósobom pod/á 9a ods. 8 písm. e) zákona ó
138ĺ1991 Zb. o majetku obci vp/atnom znení ako pripad hodný osobitného zretel‘a a zr/aden/e

vecného bremene spočivajúce v právo uložen/a inžinierskej slete, v k. ů. Liptovský Mikuláš —

pozemkov parc č. KN-C 3317/1 55 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 83 rn2, parc. Č. KN-C

3317/157 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 170 m2 (LV Č. 4401) a pozemku parc. č. KN-C
3317/159 ostatné plochy o výmere 25 m2 podľa geometrického plánu č. 45347191-2/2016

/pozemky spolu o výmere 278 m2!, nachádzajůcich sa na ul. Za Havlovci, společnosti ESIK

stavebné stroje, s. r. Q., So sĺdlom ul. 1. Mája 2066. 031 01 Liptovský Mikuláš, ičo: 46 911 979.

za kúpnu cenu 6 300,54 eur (t. j. 2266 eur/rn2). Účelem prevodu je už vybudované dopravné

napojenie (vstupná rampa) na parcele č. KN-C 3317/1 57 do 1. a 2. nadzemného podiažia garáží

ako pristupu k objektu: „0m8d garáže Nábrežie Dr. Auro/a Stodo/u, Ul. Za
Hav/ovct, prikúpenie parcely č. KN-C 3317/155: na ktorej sú už postavené hromadné garáže

a parkovacie miesta a zároveň prikúpenie parcely č. KN-C 3317/i 59. která svojim umiestnenim

tvori neoddeliterný celok s pozemkem parc. č. KN-C 3317/71 ve vlastnictve nadobúdateía (LV Č.

8195). na ktorom sú vybudované hromadné garáže, Čo je v súlade s právoplatným koaudaČným

rozhodnutirn Č. MsÚ/ÚRaSP 2017/00371-05J3o ze dňa 14.06.2017 vydaným mestem Liptovský

Mikuláš pre stavebnika Esik stavebné stroje, s.r.o., ul. 1. rnája Č. 2066, 031 01 Liptovský Mikuláš,

IČO: 46 911 979.
V kúpnej zmluve bude uvedeně, že kupujůci si je vedomý, že cez pozemky parc. Č. KN-C

3317/157 a KN-C 3317/159 sú trasované inžinierske siete verejnej kanalizácie, plynu

a teplovodné rozvody ÚK a TÚV a pozemkom parc č. KN-C 3317/155 prechádza teplovod, na

které sa vzťahujů ochranné pásma. Sůčasťou kúpnej zmluvy bude aj zriadenie vecného bremena

spočivajúce v práve uloženia teplovodných rozvodov ÚK a TÚV cez pozemky parc. č. KN-C

3317/71, 3317/155, 3317/157 a 3317/159 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č.

45347191-212018 a práva vstupu za účelom prevádzkovania týchto sieti v prospech vlastnika

teplovodných rozvodov, tj. mesta Liptovský Mikuláš, priČom pójde O bezodplatně a časovo

neobmedzené vecné bremeno.

V kúpnej zmluve bude ďaiej uvedené, že kupujúci dňa 23.10.2014 už uhradil časť dohodnutej

kúpnej ceny ve výške 3 500 eur v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve Č. 401/2014/Práv. ze

dňa 23.09.2014 uzatvorenej medzi mestem Liptovský Mikuláš ako budúcim predávajúcim

a Vladimirem Bellem ako budúcim kupujúcim (pčvodným vlastnikom parcely č. KN-C 3317/71,

na ktorej sú vybudované hromadné garáže). Kupujúci sav kúpnej zmluve zavaže uhradiV zvyšok

kúpnej ceny predávajúcemu vo výške 2 800,54 eur, čo je rozdiel rnedzi dohodnutou kúpnou cenou

vo výške 6 300.54 eur a uhradenou Časťou kúpnej ceny vo výške 3 500 eur: a to najneskčr

v lehote 15 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy.

SpoloČnosť ESIK stavebné stroje. s. r. o. ako stavebník hromadných garáži, bola povinná

v zmysle budúcej kúpnej zmluvy vybudovať nové parkcvace miesta, resp. rekonštrukciou

zachovať eXistujúce parkovacie miesta min. 30. které budú slOžiV verejnosti. Pre pripad

nesplnenia si tejto povinnosti zo strany stavebníka je mesto oprávnené uplatniV voči kupujúcemu

sankciu v hodnote chýbajúcich parkovacich miest. čo je v tomto pripade sankcia ve výške 4 600

eur za 4 chýbajúce parkovacie miesta, ktorú sa kupujúci v kúpnej zmluve zaviaže uhradit

predávajúcemu v lehote 15 dni odo dňa podpisu kúpnej zmluvy.

V kúpnej zmluve sa zároveň kupujúci zaviaže v lehota do 60 dni odo dňa právoplatného

rozhodnutia o povoleni vkladu vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy previesV do

vlastnictva mesta parkovacie miesta v pačte 26, vybudovaných v rámci stavby hromadných

garáži, za kúpnu cenu 1 euro a pozemky, na kterých sú vybudované tieto parkovacie miesta



kupujúci v tej istej Iehote odovzdá mestu do nájmu, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 1 euro
počas celej doby nájmu s tým, že práva a povinnosti z takto uzatvorenej zmluvy prejdú na
každého ďalšieho vlastníka pozemkov (mesto ako nájomca na základe nájomnej zmluvy požiada
kataster nehnuteľnosti o zápis nájomného práva k nehnuteľnostiam poznámkou do katastra
nehnuteľností).
Všeobecná hodnota pozemkov podľa znaleckého posudku č. 8/2013 zo dňa 09.022013
vypracovaného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Neumannom je stanovená nasledovne: pre
pozemok parc. č. KN-C 3317/1 55 (z p6vodnej parcely č. KN-C 3317/1 06) je stanovená hodnota
na 2958 eur/m2, čo je 2455,14 eur a pra pozemky parc. č. KN-C 3317/157 a 3317/159 (z
pčvodnej parcely Č. KN-C 3317/1 07) je stanovená hodnota na 1972 eur/rn2, čo je 3 84540 eur.
Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31,052018
predstavuje 329020 eur! čo je 11,84 eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa podía
platných Zásad hospodárenia a nak?adania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú
v zóne Ii., pričom minimátna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne 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, pričom uvedený prevod podlieha
zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dövod hodný osobitného zretel‘a
- ide o prevod pozemkov po rea!izácii už vybudovanej stavby‘. „Hromadné garáže Nábrežie Or.
Aura/a Stodolu. UL Za Hav/ovď a dopravného napojenia do 1. a 2. nadzemného podlažia garáži
ako pristupu k tomuto objektu čo je v súlade s právoplatným kolaudačným rozhodnutím č.
MsÚ/ÚRaSP 2017/00371-05/TBo zo dňa 14,06.2017 vydaným mestom Liptovský Mikuláš pre
stavebníka Esik stavebné stroje, sto., ul. 1. mája č. 2066, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:
46911 979;
- spolcčnosť ako investor stavby hromadných garáži, vybudovala nové parkovacie miesta, ktoré
budú odovzdané mestu za kúpnu cenu 1 euro a pozemky, na ktorých sú vybudované beto
parkovacie miesta budú odovzdané mestu do nájmu, na dobu neurótú, za nájomné vo výške 1
euro počas celej doby nájmu
- prevod vlastnictva pozemkov je pre svoj tvar a umiestnenie účelný len pre konkrétneho

záujemc u

Ii. a) pod/ä 5 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení spósob
prevodu vlastnictva nehnute/‘ností vk. ú. Liptovský Mikuláš — pozemkov parc. č. KN-C 7168/11
orná pčda o výmare 7943 m2 a parc. č. KN-C 7168/12 orná póda O výmare 2526 m2— obchodnou

vorejnou sút‘ažou (ďalej len OVS“).

b) pod/ä 5 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom zneni podmienky
obchodnej verejnej sůťaže na pra vod nehnuteľností vk. ů. Liptovský Mikuláš — pozemkov parc.

č. KN-C 7168/11 orná pbda o výmere 7943 m2a parc. Č. KN-C 7168/12 orná pöda o výmere 2526

m2, nasledovne:

Osobitne schvaľované podmienky

schválené Mestským zastupiteľstvom Liptovský Mikuláš uznesenfm č. 47/2018 zo dňa
21.06.20 18

Predmet OVS

1. Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu sút‘aže a uzatvcrenie

kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to pozemkov



a) parc. L KN-C 7168/11 orná půda o výmere 7943 m2.

b) parc. č. KN-C 7168112 orná půda o výmere 2526 m2

(pozemky spolu o výmere 10469 m2),

nachádzajúce se na ul. Pod Stráňami, v k. ú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres

Liptovský Mikuláš, zapisané v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom liptovský

Mikuláš. katastrálnym odborom na liste vlastnictva Č. 4401.

2. Funkčně a dominantné využitie predmetu súťaže:

Pozemky sa nachádzajú podía platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol

schválený uznesením mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš Č. 115/2010 dňa 1612.2010

a jeho závázná Časť bola vyhlásená všeobecne závázným nariadenim mesta Liptovský Mikuláš

Č. 7/2010/VZN dňa 16.12.2010 s ůčinnosťou dňom 01.01.2011 v znení zmien a doplnkov

v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou bytových domoV‘. Maximálna výška zástavby

v predmetnom bloku sú 4 nadzemně podlažia a index zastavanej plochy je maximálne 25 %.

Prevládaiúcim funkčným využitím tohto bloku je ťormujúce prostredie charakteristické

viacpodlažnou zástavbou prevažne obytných budov a významným podielom poloverejněho

prostredia s vysokým podielom ze!ene a pióch pre šport a rekreáciu. Minimálny podiel plochy

zelene z plochy pozemku je stanovený na 20 % Najrná bytové domy. zariadenia občianskej

vybavenosti slúžiace pre obsluhu priľahlého územa - zahadenia obchodu. služieb, škďstva,

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

Pripustné je funkčné využitie vhodne doplňajúce prevládajúci charakter prostredia zariadeniami

zvyšujůcimi jeho potyfunkčnosť bez neprimeraných vplyvov na kvalitu obytného prostredia.

Najmá. zariadenia občianskej vybavenosti nerušiace svojou prevádzkou okolité obytně 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 obytné prostredie, obslužné komunikácie,

plochy a cbjekty statckej. hromadné garáže vhodne začlenené do okclitej zástavby. zariadenia

zechn:ckej nfraštruktúry sžiace pre obsluhu územia okrem boplyncvej stanice....

Necri:ustné ie finkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo

vpyvmi re okolie negaUvne vplýva na kvaHtu oko!itého obytného crostredia. Naimá rcdnné

domy, zariadenia priemyselnej a potnohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby, sklady

s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia OV regionálneho významu. zariadenia pre

šport a rekreáciu regionálneho významu, zariadenia nadradených systěmov dopravnej a

technickej inřraštruktúry. ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva /zberně dvory, zberne

druhotných surovin!, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu (heliport,...), zariadenia

energetiky lokálneho významu bez ne9ativnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická

elektráreň. paroplynový cyklus!. zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia

oohrebnictva /cintoriny. urnové háje. krematóriá/..,.

Prevádzkovatelia obiektov sú oovirni zaist! cotrebné clcchv statckej docravy ore orevádzku

zariadeni. vvplývajúce z ustanoveni STN 736110. na vlastnýcn oozemkoch.

Rn výstavbe v predmetnom územĺ je potrebné obstarat‘ urbanisticků štůdiu. ktorá navrhne

dopravnú a technickCj nfraštruktůru celého urbanistického bloku. a ktorá bude podkladom pre

vypracovanie územnáho plánu zóny. Pozemky sú súčasťou lokality č. 7. pre ktorů je potrebné

vynracovať ůzemný plán zóny.

Zo severnej strany predmetných pozemkov je navrhovaná komunikácia Cl MO/12!40 a zjužnej

strany komunikácia B2 MZ 12/50 s hlavnou cyklotrasou, Čoje potrebně rešpektovaU

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



3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 690 954

eur (slovom: šesťstodevšťdesiattisícdevšťstopáťdesiatštyri eur)! t. . 66 eur/m2.

Kúpnu cenu zniženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok

obchodných verejných súťaži uhradí viťaz súťaže najneskčr do 14 dní od uzatvorenia kúpnej

zmluvy. Cena predmetných nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku č. 116/2018

vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Todákom ze dňa 25052018 ako všeobecná hodnota

majetku pcd1a vyhlášky Ministerstva spravedlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. Z.

o star:cven všeobecnej hodnoty majetku predstavuje sumu 281 825,48 eur, zackrúhiene 282 000
eur, tj. 26,92 eur/m2. Cena predmetu súťažeje určená ra zákade znaleckého posudku a Zásad

hospodárenia a nakladania s mfltkom mesta Liptovský Mikuláš.

Zcstatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v ůčtovnictve k 31.05.2018

predstavuje 2 093.80 eur, čo je 020 eur/m2. Pozemky. ktoré sú predmetom OVS sa podľa

oiatnýc‘n Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mkuláš nachádzajú

v zóne II,, pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33

eur/m2- 66 eur/m2.

4. Výšku finančnej zábozpeky, ktorá predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny, t. j.
138 190 eur (slovom. stotridsaUosemtisicstodeváťdesiat eur), zloží navrhovateí na bankový účet

vedený v Prima banke Slovensko, as., č. ú.: SK 61 5600 0000 0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X

najneskór tri pracovně dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov. Žiadny z navrhovateľov

nemá nárok na výplatu úrokov z peňažných prostriedkov zložených na účte mesta tvoriacich

zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky, resp úhrady kúpnej ceny so započítaním flnančnej

zábezpeky.

5. Účastnicky poplatok vo výška 30 eur, ktorý je povinný uhradiť každý účastnik OVS, možno

uhradiť do pokladna MsÚ alebo na bankový účet vedený v Prima barke Sovensko. as.. č. ú.:

5K89 5600 0000 0015 0044 3002 BIC: KOMASK2X. Účas:niokv poplatek sa nevracia.

6. Podmienky na predaj predmetu obchodrej verejnej sútaže boll sohválené Lzneseniami

Mestského zastupiteístva Liptovský Mikuáš č. 97,2017 zo dňa 14 12.2017 a Č. 4712018 zo dňa

21.06.2018.

II.

Časový plán sút‘aže

1. Vyhlásenie sút‘aže 26.06.2018

2. Záujemca má možnosť nahliadnut‘ do znaleckého posudku a ďalš!ch podkladov, ktoré sa

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

poschodie, kontaktná osoba: JUDr. Miroslava Javornická. telč.: 044/5565240, e-mail:

miroslava .javornickacmikulas. sk.

3. Ukončenie predkladania návrhov sútaže: 31.08.2016 do 14.00 hod.

4. Termín otvárania obálek a vyhodnotenia sút‘ažných návrhov je 0709.2018 013.00 hod.

5. V[ťaz súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu de 90 dni odo dňa vyhodnotenia sútaže

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

súťaže netzatvori túto zmluvu v zmysle podaného návrhu. stráca nárok na uzavrete kúpnej

zmluvy



III.

Kritérium hodnotenia návrhov

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

za nehnuternosti predložená navrhovateľom,

2. Viťazom sútaže sa stáva podaný návrh s rajvyššou pončknutou cenou pri dodržani všetkých

podmienok súťaže. V pripade rovnakej pcnúknutej ceny rozhodne skorši termín podania návrhu

Iv.

Osobitné dojednania

1. Vit‘az sůt‘aže je jovinný rešpektovať stanovisko

spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Č. 4600042242 zo dňa 06.04.2016,

v ktorom se uvádza, že v lokalite predmetných pozemkov, resp. v ich blízkosti se

nachádzajú nadzemně vzdušné VN vedenia a podporné body, podzemné VN vedenia. Od

uvedených energetických zariadeni spoloČnosU žiada dodržat‘ ochranné pásmo v zmysla

zákona č. 25112012 Z.z. o energetike a o zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom

zneni a bezpečné vzdialenosU poda prislušných nohem STN (VN vzdušně vedenie 22kV

od krajného vodiČa na každú stranu 10 metrov. VN a NN zemné káblcvé vedenie na každú

stranu 1 meter). Pri realizácii výKopových prác, spoloČnost žiada neporušiť cei;stvos[

uzemňovaoeJ sústavy.
Útvaru hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 2205 2018 uvedené v ČL

I. bcde 2. týchto podmenok OVS.

12. a) podia 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb, o majetku obcí vp/atnom znení spösob
provodu vlastnictva nehnuteľnosti vk. ú. Liptovský Mikuláš — stavby ‚Školský objekt súp. Č
1225 postavený na pozemku parc.č. KN-C 1726/6 a pozemku parc. č. KN — C 1726/6 zastavené
plochy a nádvoria o výmere 470 m2— obchodnou verejnou sút‘ažou (ďalej len OVS).

b) pod/a Y ods. 2 písm. b) zäkona Č. 138/1991 Zb. O majetku obci vp/ainem znenipodmienky

obchodnoj verejnej súťaže na pro vod nehnĹitefllosti vk. Ú. Li tovský Mikuláš — stavby Školský

objekt súp, č. 1225 postavený na pozemku parc.č. KM-C 1726i6 a pozemku parc. č. KN — C

1726/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 470 m2. nasledovne:

Osobitne schvaľované podmienky

schvá!ené Mestským zastupi;eľstvom Liptovský Mkuláš uznesenim č. 47/2018 zc dňa

21.06.2018.

Predmet obchodnej verejnej sút‘aže

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

kúpnej zmluvy na predaj predmetu sútaže, a to:

a) stavba ‚Školský objekt“ súp. Č. 1225 postavený na pozemku parc. č. KN-C 172616;

b) pozemok parc. Č. KN-C 172616 zastavané plochy a nádvoria o výmere 470 m2,

nacnádza;úce sa v kat. úz. Liptovský M;kuláš. obec Liptovský Mikuáš, okres Liptcvský Mkuláš.

vedené Okresným úradom, katastrálnym cdborom na liste vas:nictva Č. 4401.



Školský objekt súp. Č. 1225 postavený na pozemku parc.č. KN-C 1726/6 se nachádza na ulici

kpt. Nálepku v meste Liptovský Mikuláš, východne od centra mesta, v bývalom areáli vojenského

výskumného útvaru MO SR. Areál je ohraničený ulioou kpt. Nálepku z východnej strany, ulicou
Čsl. brigády zjužnej strany, ulicou Zápotockého zo západnej strany a železnicou zo severnej
strany. Pristup k areálu je z týchto priľahlých komunikác!í. Pristup k samotnej budove je
z vnútroareálových miestnych komunikácii. V bezprostrednej blizkosti se nachádzajú všetky

inžinierske siete. Vzdialenosť od centra mesta je cca 5 min. jazdy autom. V okolí je kompletná
občianska vybavenosť. Ideo budovu nepodpivničenú 5 jedným nadzemným podlažím, ktorá sav
súčasncsti nevyuživa. Po stavebných úpravách je možné ju využivať na školské, administrativne,

skladové účely alebo pre služby. Pozemok okolo stavby nie je vo vlastnictve predávaúceho.

Prstup k cbjektu s budúci vlastník bude riešiť sám.

2. Funkčně a dominantně využitie predmetu sút‘aže:

je stanovené schválenými regulativami výstavby v zrnysie Všeobecne záväzného nariadenia

mesta Liptovský Mikuláš č.7/2O1ONZN zo dňa 16.12.2010 - závzná čas Územného plánu

mesta Liptovský Mikuláš.

Školský objekt sa nachádza v zmysle patného Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš. ktorý

bol schvá‘ený Uznesenim Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 1 5/2010 dňa

16.12.2010 a jeho záväzná časy boa vyhlásená Všeobecne závázným nariadenim mesta

Liptovský Mikuláš č.7!2DIOtVZN dňa 15 12.2010 s účnnosťou dňom 1.1.2011 v urbanistickom

bloku „ zmiešané úZemie s prevahou občianskej vybavenosti kde je možná výstavba v zmysle

definicie daného bloku. Maximálna výška zástavby sú 4 nadzemné pcdlažia a maximálna

zastavenost pozemku je 40%.

Funkčně využitie:

Prevládajúce funkčně využitie je formujúce typický verejný charakter prostredia s
koncentráciou zariadeni občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu

vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály pctrieb obyvateľov i návštevnikov

mesta Najmá: administrativa, zariadenia obchodu celomestského i regionálneho významu,

stužieb, kultúry, zábavy, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia

školstva, zdravotnictva, soc. starostlivosti a zariadenia zábavy.

Pripustné funkčné využitie je nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi

prevládajúci charakter a kvalitu prostredia. Najmá bytové domy s polyfunkčným paderom,

zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby bez neprimeraných negativnych dopadov na

okolie, zariadenia pre šport a rekreáciu, služobné byty v objektoch občianskej vybavenosti, areály

obrany štáb. obslužné kcmunkácie. zariadenia verejnej dopravy bez neprmeraných negativnych

copadov na oko!:e. :lochy a objekty statiokej dopravy, hromadné garáže vhcdne začlenené do
okohte zástavby. zahaceria technckej nfrašzruktúry slúžiaoe pre obsluhu územia. plochy

upravenej zeiene a ČSPH ako súčast obektov a areáiov občianskej vybavenosti.

Nepripustné funkčně využitie je také . ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárckmi

alebo vplyvmi na okolie (hluk, prach, exhaláty....) narúša charakter prostredia a nephmerane

limituje možnosti využitia priahlých pozemkov pre lokaHzáciu zariadeni občianskej vybavenosti.

Najm: zariadenia priemyselnej a poínohospodárskej výroby. stavebnictva. sklady s vysokými

nárokmi na dopravnú obsluhu, rodinné a bytové domy narůšajúce charakter okolitei zástavby,

zariadenia r.adradených systémov dopravnej a technckej infraštruktúr;, zariadenia odpadového

hospodárstva (zberné dvory, zberne druhotných surovin). zariadenia energetiky lokálneho

významu bez negatívnyoh dopadov na okolité prostredie (fotovoltaická elektráreň, paroplynový

cyklus,...), zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebnictva a samostatne

stojace ČSPH.



3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 50

967,00 eur (slovom: pátdesiattisícdevtstošesťdesiatsedem eur), v členeni: stavba v hodnote

19 94700 eur, čo je cena podía znaleckého posudku a pozemok v hodnote 31 020,00 eur, čo je

66 eur/m2.

Kúpnu cenu zníženú o zloženú finančnú zábezpeku V zmysle Všeobecných podmienok

obchodných verejných sútaži uhradí vitaz sútaže najneskčr do 14 dni od uzatvorenis kúpnej

zmluvy.

Cena predmetných nehnuteľností na základe znaleckého posudku č. 85/2018 zo dňa 19042018

vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Todákom ako všeobecná hodnota majetku podľa

vyhášky Ministerstva spravoďivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. Z. O stanoveni

všeobecnej hodnoty majetku predstavuje sumu 34 775,39 eur, zaokrúhlene 34 800 eur, z toho

stavba predstavuje sumu 19946,89 eura pozemok predstavuje sumu 14 828,50 eur, t. j. 3155

eur/m2. Cena za celý predmet súťaže je určená na základe znaleckého posudku a Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom zneni. Zostatková

hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 31.05.2018 predstavuje

12551,92 eur (stavba) a 7800,57 eur (pozemok), čo je 16,597 eur/m2. Pozemok, ktorý je

predmatom Ovs sa podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Liptovský Mikuláš nachádza v II. zóne, pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku jev danej

zóne stanovená na 33 eur/m2 — 66 eur/m2.

4. Výšku finančnej zábezpeky, ktorá predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny. tj.

10 19300 eur (slovom: desaťtisicstodevťdesattri eur) zloží navrhovatel‘ na bankový účet

vedený v Prima banke Slovensko, as.. č. účtu SK 61 5600 0000 0016 0044 8065, BlC:

KOMASK2X najneskOr tri pracovně dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov. Žadny

z navrnovateíov nemá nárok na výplatu úrokcv z peňažných prcstriedkov zložených na účte

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

započitanim flnančnej zábezpeky.

5. Účastnicky poplatok vo výške 30 eur, ktorý je povinný uhradit každý účastník OVS, možno

uhradíť do pokladne MsÚ alebo na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, as., BAN

5K89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X. Üčastnĺcky poplatok sa nevracia.

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

mestského zastupiteísWa Liptovský Mikuláš č. 97/2017 zo dňa 14.12.2017 ač. 47/2018 Zo dňa

21,05 2018.

II.

Časový plán súťaže

1. Vyhlásenie sút‘aže: 26.06.2018

2. Obhliadku nehnuteľnosti je potrebné dohodnút vopred v pracovných dňoch s p. Zaťkovičom

v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod,‘ na tel. čísle 0908 961 800. Navrhovateľ má možnosť

nahliadnut do znateckěho posudku a dalších podkladov, ktoré sa nachádzajú na Mestskom úrade

Liptovský Mikuláš, v úradných hodinách č. dveri 204, II. poschodie, kontaktná osoba: JUDr.

Lakotová, tel. Č. 044/5565241, email: s.lakotovamikulas.sk.

3. Ukončenie predkladania návrhov sút‘aže: 26.07.2018 do 14.00 hod.

4. Termín otvárania obáloka vyhodnotenia súťažných návrhov: 14.08.2018 o 13.00 hod.



5. Vitaz sútaže je povinný uzavriet kúpnu zmluvu najneskór do 90 dni odo dňa vyhodnotenia

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

viťaz súťaže neuzatvori Wto zrnluvu v zmysle podaného návrhu! stráca nárok na uzavretie kúpnej

zrn I u vy

III.

Kritérium hodnotenia návrhov

1. Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhovje najvyššia ponúknutá kůpna cena

za nehnuteľnosu predložená navrhovateľom.

2. Vü‘azon súaže se stáva podaný návrh s najvyššou ponůknutou kCipnou cenou pri dodržaní

všetkých pcdrnienok sůĹaže. V pripade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorši terrnin

podania návrhu.

IV-

Osobitné dojednania

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

záumu.

13. neuplatneniepredkupnéhopráva na spitné nadobudnul;e nehnuernostinachádzajúcich se vk

ů Liptovský Mikuláš (areál bývalých Považských kasární, budova B/VŠ) a súhlas $ ich prevodom

na tret/u osobu. a to:

a) stavby. ADMINISTRAT. BUDOVA“ súp. Č. 843 postavená na pozemku parc. Č. KN-C 360,

b) pozemkov parc Č. KN-C 360 zastavené plochy a nádvoria o výmere 1079 rn2, parc. Č. KN-C

358/16 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 491 m2 a parc. Č. KN-C 355/17 zastavané plochy

a nádvoria o výmere 2397 rn2,

c) vonkajšich úprav, a to. vonkajšie schody elektrická pripojka a vodovodná pripojka, ktoré boli

realizované na základe stavebného povolenia vydaného rnestom Liptovský Mikuláš pod Č. ÚR
eSP 2005104594-Dc zo dňa 06.10.2005,

za cenu v colkovej výško 500 000 eur od spoločncsti Vysoká škola regionálního rozvoje

a Banko vn! institut— AMBIS, as., so sidlorn Nárožní 2600/9, 15800 Praha 5. IČO: 51858307.

Všeobecná hodncta zhodnotenia stavby: „.ADMINISTRAT. BUDOVA súp. Č. 843 s

cris!ušenstvcrn pod‘a znaleckého posudku Č. 112/2017 zo dňa 13,08.2017 vyhotoveného

súdnyrn znalcorn Ing. Msriárom Saksorn je stanovená na 422 38367 eur, zaokrúhlene 422 400

eur, priČom hodnota technického zhodnotenia stavby k termínu uplatnenia predkupného práva

predstavuje 590 175,81 eur.

14. uzatvoreníe Zm/uvy o nájme nebytových priestorov na prenechanie nehnutelného majetku mesta

do nájmu spósobom podra 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 135,‘l 991 Zb. o majetku obcí v platnom

znení ako pripad hodný osobitného zreteľa, v k. Ú. Liptovský Mikuláš — „kancelárske priestory‘

o výmere 147,45 rn2, r1achádzace se na uL Štúrovej. na 4. poscbodĺ. v Časti B objektu.

..Aďministrativna budova‘ súp. Č. 1239 (budova mestského úadu). postavená na parcele Č. KN-

C 558/2 zastavané plochy a nádvona O výmare 3963 m2. zapisané v operáte katastre

nehnuteľnosti na liste vlastnictva Č. 4401. v prospech nájomcu Základná škola internátna pre

žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, So síďom Jamnik 42. 033 01 Liptovský



Hrádok, IČO 00 163 121, na dobu 4 roky, za nájom vo výške 480 €/rok. Účelom nájmu je
využivanie priestorov pre prevádzku Centra špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré je
súčasťou školy. ide o prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu z důvodu hodného

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

uvedený nájom podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta

Dövod hodný osobitného zreteľa:

- Centrum špeciálnopedagogického poradenstva (ďalej len „Centrum) je organizačnou zložkou

Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosUou so sídíom
v Jamniku,
- k:entarni Centra sú deti a žiaci Uptovského Mikuáša ale aj celého Žilinského kraja,

- Centrum poskytuje odbornú a metodickú pomoc ostatným centrám v rámci roblematiky

logopédie,
- od roku 2017 má štatút Zdrojového centra zarneraného na iogopédiu.
- kancelárske priestory budú využívané na výchovovzdelávaci prcces a stým súvisace

činnosti.

lil. berle na vedomie

1/ na základe vyhodnotena obchodnej verejrej sútaže. ktorej podmienky boii schvá!eré

uznesenim mestského zastupiteístva Liptovský Mikuláš č. 1812018 zo dňa 15.02.2018v časti II.

pod bodom 10., predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu sůt‘aže

a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to nehnuteľnosti nachádzajúcej sa
v kú. Liptovský Mikuláš. na ul. Nábrežie Janka Kráľa — pozemku parc. č. KN-C 3363/49 trvalé

trávne porasty o výmere 2 373 rn2 za minimálnu požadovanú kúpnu cenu 78 309,- eur, sa

vitazom sútäže s poradím č. I stali: Markéta Kořínková. trvale bytom Hrdinů odboje 868. 516 01

Rychnov nad Kněžnou. Česká republika. prechcdne bytom Vranov 558/10. 031 01 Liptovský

Mikuláš a Madina Mráz/ková. trvale bytom M. Linčovskáho 1060/12. 031 04 Liptovský Mikuláš.

s ponúknutou kúpnou cenou vo výške 78 3I0 eur V súťaži bol predložený jeden súUažný návrh.

2/ na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej sú[aže, ktorej podmienky bůh schválené

uznesenim mestského zastupiteístva Liptovský Miku!áš Č. 32/2018 zo dňa 12.04.2018 v častili.

pod bodom 14., predmetom ktorej bol výber najvhcdnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže

a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to nehnuteľnosti nachádzajůcej sa v

k. ú. Liptovský Mikuláš, na ul. Stodolovcov — pozemku parc. č. KN-C 854/54 zastavené plochy

a nádvoria o výmore 19 rn2 pod/a geometrického plánu č. 36735299-71/201 7, za minimálnu

požadovanú kúpnu cenu I 254 eur, sa víLa zom sůtáže s poradovým Č. 1. sta/a Bc. Jana Hladká.

trvale bytom 1. má/a 2044/l 78. 031 01 Liotovský Mikuláš — Staré Mesto. s ponúkn Litou kOpnou

cenou vo výške 1 255 eur V súťaži bol prediožený jeden súLažný návrh.

Ing.

Dátum podpisu uznesenía:



Pr//cha k bodu č. 1W

Dodatok Č. 15

Č. .../2OlBlPráv., ku zmluve Č. 31112008/Práv. o nájme hnuteľných a nehnuteľných Voci

v zmysle 5 563 a nesl. zákona č. 40/1 964 Zb (Dbčiansky zákonník), o nájme a podnájme

nebytových priestorov v zmysie zák. č. 116/1990 Zb o prevádzkovaní tepelného

hospodárstva, výrobe, distribúcii a predaja tepla a toplej Vody V zmys!e 5269 ods. 2 zákona

Č 513/1991 Zb. (Obchodný zákonnĺk) v znenĺ neskcrších zmien.

(ďalej len 2mluva)
(dalej len .Dodatok Č. 15 ku ZrnlĽve)

uzatvoreiý rnedz

Prenajimaterom:

mesto Liptovský Mikuláš

sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

ičo: oo 315 524

zastúpené: Ing. Ján BIcháč, PhD., primátor mesta Liptovský Mikuláš

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Žilina č.ú.: SK89 5600 0000 0016 0044 3002

SIC: KOMASK2X

a

N áj o m com:

LMT, a.s.

s[ďo: Za traou 605/1. 031 04 Liptovský Mkuiáš

zastúper,á Ing. Peter Stryček, predseda predstavenstva

Ičo. 44 438 982

DIČ: 2022712274

Č DPH SK20271227.d

Zmiuvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. lEku Zmluve:

Článok I.

1. Z Novej prílohy Č. 2 ku Zmluve sa vyníma:

Porč. 3 PK-5 Podbreziny cs. 631“ na pozemku parc,č. KN-C 776/33 zapísaných vkatastri

nehnuteľnosti na LV Č. 631 pro kú. Okoličné

..Por.č. 4 PK-7 Podbreziny os. 615 na pozemku parc.č. KN-C 775/21 zapísaných v katastr!

nehnuternost! na Lv . 631 pre kú. Oko//čně:

2. V ČI III. Nájomné a patcbné podmenky sa ods. 1 Zmiuvy nahrádza novým znenim:

1. Néjbmné za predmet nájmu je určené dohodou zm/uvných strán vo výške 16 763.77 eur bez

DPH za ka/endárny rok (s!ovom: šestnástt/sfcsedemstošestdes!attri eur

a sedemdes/atsedem eurocentov,).



Článok II.

1. Ustanovenia Zmluvy v zneni jej doterajších dodatkov vyslovene neupravené týmto Dcdatkcm Č.

15 ku Zmluve sa nemenia a zcstávajú v platnosti a účinnosti v pövodnom obsahu a rozsahu.

2. Tento Dodatok Č. 15 ku Zmluve nadobůda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými

stranami a účinnosU dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle

prenajímatera.

3. Tento Dodatok Č. 15 ku Zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých prenajimateľ

obdrži dve vyhotovenia a dve vyhotovenia obdrži nájomca.

4. Tento dodatek Č. 15 ku Zmluve tvori súČasU Zmluvy Č. 311/2008/Práv. zo dňa 290920DB.

5. Zmluvné strany vyhíasujú, že si Dodatok Č. 15 ku Zmluve prečítalt, jeho obsahu porozumeli, tento

je prejavom ich slobcdnej a vážnej vóle. nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných

podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

\J Liptovskom M:•kďáši, dňa V Liptovskom Mikuláši. dňa

Prenajirna:eí Nácmca:

Mesto Liptovský Mikuš LMT. as.

Ing. Ján BlcháČ, PhD. Ing. Peter Szryček

primátcr mesta predseda predstavenstva


