
MESTSKĚ zAsTuPrrEĽsTvo UPTOVSKÝ MIEULÁŠ

UZNESENIE
MESTSKĚHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 27. júla 2018 čísio 6012018

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

a nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupiteľstvo

L konštatuje, že

1. komisia finančná a majetkovo-právna MsZ prerokovala dňa 27072018 návrh na predaj

prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami

mesta tak, ako je uvedené v častilI. a v časti III. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváliť.

Mestská rada prerokovala dňa 27.07.2018 návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie

majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta tak, ako je uvedené v časti II. a
v časti III. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváliť.

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

a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš.

2. k časti II. bod 3. a k časti III.:

- mestské zastupíteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 12.04.2018 uznesenim Č. 3212018 pod bodom

11. schválila predaj prebytočného nehnute/hého majetku spósobom podľa 9a ods. 8 písm. e)

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vp!atnom znení oko pripad hodný osobitného zretelä

o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zrn/čivo o zriodeni vecného brernena spočivojúce v práva

uioženia inžinierskej slete, v k. ů. Liptovská Ondrašová (ul. Pod Čerencom) nasledovne:

11.1 predoj pra bytočného nehnutelhého mojetku spósobom pod/ä 5 90 ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obci v platnorn zneni oko pripad hodný osobitného zretelä, v k. ú.

Liptovská Ondrašová - pozemku parc. Č. KN-C 687/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 188

m2 podľa geometrického plánu č. 36735299-3W2018, nachádzajúceho sa na ul. Pod Čerencom,

v prospech spoločnosti LAVENDER JASNÁ s.r.o., so sidlom Panenská 5, 811 03 Bratislava —

mestská časť Staré Mesto, IČO: 50786 105, za kúpnu cenu 7700 eur (t. j. 40,79 eur/rn2), za

účelom dodržania indexu zastavanej plochy 30% podía platného územného plánu mesta



Liptovský Mikuláš v súvislosti s plánovanou výstavbou bytového domu, pričom dójde k sceleniu

s parcelou Č. KN-C 686 vo vlastnictve nadobůdateľa (LV Č. 5793), na ktorej je plánovaná

oddychová zóna v rámci výstavby ‚bytového domu na pozemku parc. Č. KN-C 686.

11.2 uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena spočívajúce v pré ve

uložen/a inžinierskej slete (elektrické prípojka) v k. O. Liptovská Ondrašové — medzi budúcim

povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastnikom pozemkov parc. Č. KN-

C 687/2 a KN-C 687/1 (LV Č. 4401) a budúcim oprávneným Z vecného bremena, spoločnosťou

LAVENDER JASNÁ SJ.O. SO sidlom Panenská 8, 811 03 Bratislava - mestská Časť Staré Mesto,

IČO: 50786 105, ako budúcim vlastnikom elektrickej prípojky; ktorej predmetom bude zriadenie

vecného bremena práva uloženia inžinierskej siete cez pozemky parc. Č. KN-C 687/2 a KN-C

687/1 (LV Č. 4401) a práva vstupu za ůČeIom prevádzkovania tejto siete v prospech vlastnika

pozemku parc. č. KN-C 686 zapisaného na LV Č. 5793, ako budúceho oprávneného Z vecného

bremena.

- dňa 14.05.2018 bola mestu Liptovský Mikuláš doručená peticia „Peticia proti výstavbe bytového

domu LAVENDER v kú. Liptovská Ondrašová Peticiu podali obČania, dotknuti plánovanou

výstavbou bytového domu LAVENDER na pozemku parc. Č. KN-C 686 v kú. Liptovská

Ondrašová, podľa ktorých táto výstavba plánuje negativne ohrozit‘ životné podmienky v ich

bytovom dome a v susedných domoch. Výsledok vybavenia peticie je zverejnený na úradnej

tabuli a webovom sídle mesta Liptovský Mikuláš. Vo výsledku vybavenia peticie zo dňa

20.06.2018 je okrem mého uvedené: „V sůvislostis požiadavkou občanov, ktorá sa týka zámeny

pozemkov, bude mesto Liptovský Mikuláš rokovat‘ s investorom stavby a hfadat‘ riešenie, ktoré

bude vhodné ako pre obyvatelóv dotknutej lokality, tak aj pre mesto Liptovský Mikuláš.“

II. schvaľuje

uzatvorenie Zámennej zmiuvy a Nájomnej zmluvy na nelinutel‘iý majetok mesta, v k, ú. Liptovský

Mikuláš — medzi zmluvnými stranami Mestom Liptovský Mikuláš a spoločnostbu VEREX

REALITY s.r.o., So sidlom Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš, ičo: oo 614 378,

nasledovne:

1.1 zámenu nehnuteťností spbsobom podfa 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138ĺ1991 Zb. o majetku

obci vplatnom zneni ako pr/pad hodný osobitného zretelä, v k. ů. Liptovský Mikuláš, a to:

nehnuteihost‘ vo vlastn!ctve mesta Liptovský Mikuláš — novovytvorený pozemok parc. č. KN-C

2941/136 zastavané plochy a nádvoria O výmere 548 m2, podía geometrického plánu Č.

44523106-40/2018. odČlenený z pozemku parc. č. KN-C 2941/92 zapisaného v katastri

nehnuteľnosti na LV Č. 4401. nachádzajúci sa na Nábreži 4. aprila (lokalita obchod „PapuČa

za men it‘

za nehnutelhost‘ vo výlučnom vlastníctve spoločnosti VEREX REALITY s.r.o., So s/d/cm

Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš, ičo: 00 614 378— novovytvorený pozemok parc.

Č. KN-C 2494/88 zastavané plochy a nádvoria O výmere 548 m2, podFa geometrického plánu Č.

44523106-41/201 8, odČlenený z pozemkov parc. Č. KN-C 2494/25, 2494138, 2494/45, 2494/46,

2494/47, 2494/48, 2494/56 zapisaných v katastri nehnuteľnosti na LV Č. 6664, nachádzajúci Sa

na ul. Kollárovej.

Uvedenou zámenou důjde zo strany mesta k nadobudnutiu pozemku parc. Č. KN-C 2494/88, ktorý

bude slúžiť v časti na rozširenie miestnej komunikácie na ulici Kollárovej a v časti na vybudovanie

nových parkovacich miest pra obyvateíov mesta v zmysle schváleného územného plánu mesta

Liptovský Mikuláš.



Spoločnosť nadobudne uvedenou zámenou pozemok parc. č. KN-C 2941/136, ktorý je prifahlou

plochou k objektu: „Obchod“ súp. č. 1998 postavený na parcele č. KN-C 2941/42 ve vlastnictve

spoločnosti (LV Č. 6754), pričom priľahlá plocha bude v časti slúžiť na vybudovanie parkovacích

miest potrebných v rámci stavby.,, Nadstavba a stavebné úpravy obchodu súp. Č. 1998‘

(nadstavbou pribudne 28 nových bytov) a v Časti bude slúžiť na stavebné úpravy objektu.

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlaslnictve mesta, a to pozemku parc. Č. KN-C 29411136

zastavané plochy a nádvoria O výmere 548 m2 podía znaleckého posudku Č. 70/2018 Zo dňa

17.06.2018 vyhotoveného súdnym znalcem Ing. Miroslavom Neumannem je stanovená na

27937,04 eur. čo Je 50.98 eur/m2. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastnictve společnosti,

ato pozemku parc. č. KN-C 2494/880 výmere 548 m2 podía znaleckého posudku Č. 70/2018 zo

dňa 17.06.2018 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Neumannem je stanovená na

27937,04 eur. čo Je 50,98 eur/m2. NakoTko všeobecná hodnota vzájomne zamieňaných

nehnutetnosti podľa znaleckého posudku je rovnaká, zmluvné strany sa pri podpise zmluvy

dohodnú, že si nebudú voČi sebe uplatňovat‘ žiadne finančně nároky a nebudú si navzájem nič

dlžnl. Cena zamieňaných nehnuteľností na základe dohody zmluvných strán je cena určená

znaleckým posudkom. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve

k 30.06.2018 predstavuje 9095,16 eur, čo je 16,597 eur/m2. Pozemek, který je predmetom

zámeny sa podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkem mesta Liptovský

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

stanovená na 33 €/m2 - 66 €/m2. de O prevod majetku mesta z dóvodu hodného osobitného

zreteľa, na schválenie kterého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod

podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Důvod hodný osobitného zretcra:

- ide o zámenu nehnutetnosti. na základe ktorej dójde ze strany mesta k nadobudnutiu

pozemku nachádzajúceho sa v bezprostrednej blizkosti miestnej komunikácie, pričom časf

parcely bude slúžiť na rozširenie tejto miestnej komunikácie ulice Kollárovej a časť na

vybudovanie nových parkovacích miest pre obyvateľov mesta, ktorých je v danej lokalite

nedostatek,
- pozemok, ktorý mesto nadobudne do svojho majetku bude využivaný ve verejnom záujme,

pre potreby obyvateFov v súlade s platným územným plánem mesta.

1.2 uzatvorenie Nájomnej zmJuvy na prenechanie nehnutefl‘iého majetku mesta do nájmu,

spósobom podía 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb, o majetku obcí v platnom znení

ako pripad hodný osobitného zretefa, V k. ú. Liptovský Mikuláš — časť pozemku parc. Č. KN-C

2941/92 zastavané plochy a nádvoria O výmere cca 225 m2 (LV Č. 4401) a časť pozemku parc. Č.

KN-C 2941/79 ostatné plochy o výmere cca 125 m2(LV Č. 4401), pozemky spolu o výmere cca

350 m2, nachádzajúce sa na Nábreži 4. apríla (lokalita obchod .‚Papuča). v prospech nájomcu

společnosti VEREX REALITY s.r.o., 50 sidlom Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš,

IČO: 00614 378; za účelem vybudovania parkovacích miest potrebných v rámci stavby:

„Nadstavba a stavebné úpravy obchodu súp. Č. 1998“ (stavba „Obchod“ súp. Č. 1998 postavená

na parcele č. KN-C 2941/42 je ve výlučnom vlastnĺctve nájomcu, LV Č. 6754). Nájemná zmluva

bude uzatvorená na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 105 eur/ročne (U 0,30 eur/m 2/rok).

V nájomnej zmluve bude uvedené, že nájomca ako investor stavby vybuduje na predmete nájmu

na vlastně náklady parkovacie miesta podľa spracovanej projektovej dokumentácie a tieto po

vydani právoplatného kelaudaČného rozhodnutia prevedie do vlastnictva mesta za cenu 1 euro.

V zmluve sa nájomca zaviaže k povinnosti oprav« na vlastně náklady verejne pristupnú priľahlú

plochu južne od objektu obchodu“ smerom ku existujúcemu oploteniu základne školy, na základe

dohody S tunajšim odborom životného prostredia a dopravy, Čim dčjde k oprave vrchnej

asfaltovej vrstvy na časti pozemku parc. č. KN-C 2941/92 ve vlastnictve mesta, který je značne

poškodený a k zhodnoteniu pozemku ve vlastnictve mesta.



Ideo prenechanie majetku mesta do nájmu z dóvodu hodného osobitného zreteta, na schválenie

ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený nájom podlieha zverejneniu

na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Důvod hodný osobitného zretelä:

- pozemky, ktoré sú predmetom nájmu sa nachádzajú pri stavbe: »Obchod“ súp. Č. 1998

postavenej na parcele č. KN-C 2941/42 vo vlastnictve žiadateľa (LV Č. 6754),

- žiadateí si nájomným vzťahom rieši výstavbu parkovacích miest potrebných v rámci stavby:

Nadstavba a stavebné úpravy obchodu sůp. Č. 1998‘,

- prenechaním nehnuteľného majetku mesta do nájmu žiadateľ ako investor stavby vybuduje na

predmete nájmu na vlastně náklady parkovacie miesta podfa spracovanej projektovej

dokumentácie a tieto po vydaní právoplatného kolaudaČného rozhodnutia prevedie do vlastnictva

mesta za cenu 1 euro,

- žiadateľ v rámci vybudovania parkovacích miest opraví na vlastné náklady verejne pristupnú

priFahlů plochu južne od objektu »obchodu“ smerom ku existujúcemu oploteniu základne školy,

Čim dójde k oprave vrchnej asfaltovej vrstvy na Časti pozemku parc. Č. KN-C 2941/92 vo

vlastnictve mesta, ktorý je znaČne poškodený a k zhodnoteniu pozemku vo vlastnictve mesta.

2. predaj prebytočného nehnule/hého majetku spósobom pod/ä 9a ods. 8 písm. e) zákona ó.

138/1991 Zb. omajetku obci vplatnom znení ako pripad hodný osobitného zreteía; zriadenie

predkupného práva v prospecb mesta Liptovský Mikuláš, v k. ú. Liptovský Mikuláš, a to:

a) stavba: ‚sti“ súp. Č. 1814 postavená na parcele č. KN-C 3317/49,

b) pozemok parc. Č. KN-C 3317/49 zastavené plochy a nádvoria O výmere 464 m2,

zapisané v katastri nehnuteľnosti na LV Č. 4401, v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele

1/1-ina,
c) novovytvorené pozemky parc. Č. KN-C 3317/167 ostatné plochy o výmere 175 m2 a parc.

Č. KN-C 3317/1 68 ostatně plochy o výmere 43 m2

podľa geometrického plánu Č. 44026595-67/2018, odčlenené z pozemku parc. Č. KN-C 3317/101

zapisaného v katastri nehnutetnosti na LV 6.4401 v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele

1/1-ina
/pozemky spolu o výmare 682 m2( priČom nehnuteľnosti sa nachádzajú na ul. Za Havlovci,

v prospech spoločnosti IPATEX, s.r.o., so sĺdlom J. Janošku 5, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ičo:
45633 118, za kúpnu cenu 87 200,00 eur, ato v Členeni: stavba predstavuje hodnotu 53

824,00 eura pozemky predstavujú hodnotu 33 376,Ooeur,t.j. 48,94eur/m2, Čo je cena podľa

znaleckého posudku.

Pozemky parc. č. KN-C 3317/167 a parc. Č. KN-C 3317/168 sú priFahlou plochou ku stavba:

Čistiareň“ súp. 6. 1814 postavenej na parcele č. KN-C 3317/49 a svojim umiestnenĺm a využitim

tvoria neoddeliteľný celok s touto stavbou. ÚČelom prevodu je rekonštrukcia objektu čistiarne na

bezbariérový objekt:,, Chránená dielňa“, ktorá bude zamestnávať ťažko zdravotne postihnuté

osoby, s hlavnou Činnosfou zameranou na prevádzku výrobných priestorov s vyšivacimi

a šijacimi strojmi, priestorov pre potlaČe textilu aplikované žehliacou technikou a priestorov pre

reklamné a propagaČné materiály.

V kúpnej zmluve bude dohodnutý závzok kupujúceho, že predmet kúpy bude využivať výlučne

za úČelom vybudovania bezbariérového objektu chránenej dielne a s tým súvisiace 6innosti,

v ktorom bude zamestnávat‘ t‘ažko zdravotne postihnuté osoby. Zároveň sa kupujúci zaviaže, že

odo dňa právoplatnosti kolaudaČného rozhodnutia tohto objektu na chránenú dielňu resp. odo

dňa právoplatnosti rozhodnutia o zmene v užívaní stavby z Čistiarne na objekt chránenej dielne

po dobu desiatich rokov zachová účel prevádzkovania chránenej dielne so zamestnanim pre

ťažko zdravotne postihnuté osoby. Z důvodu dohľadu mesta nad účelovým využitím



predmetu kúpy, bude v kúpnej zmluve dohodnuté prcdkupné právo v prospech mesta

Liptovský Mikuláš podia 603 ods. 2 Občianskeho zákonnika v platnom zneni na stavbu

v súčasnosti evidovanú v katastri nehnuteľnosti ako: Čistiareň“ súp.č. 1814 postavená na

parcele Č. KN-C 3317/49 a pozemky parc.č. KN-C 3317/49 zastavené plochy a nádvoria

O výmere 464 rn2, parc.č. KN-c 3317/167 ostatné plochy o výmere 175 ni2 a parc. č, KN-C

3317/168 ostatné plochy o výmere 43 ni2, za rovnakú cenu ako je stanovená znaleckým

posudkom Č. 150/2018 za dila 18.07.2018! vyhotoveného sůdnym znalcom Ing. Miroslavom

Todákom, bez inflačného navýšenia. Predkupné právo bude dohodnuté ako vecné právo

a vznikne vkladom do katastra nehnuteíností, pričom pójde O predkupné právo Časovo

obmedzené, ato po dobu 10 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudaČného rozhodnutia tohto

objektu resp. odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zmene v uživeni stavby z čistiarne na objekt

chránenej dielne. Pre pripad nedodržania účelového využitia týchto nehnuteTnosti, a to

prevádzkovania objektu chránenej dielne bude v kúpnej zmluve dohodnuté oprávnenie mesta

Liptovský Mikuláš:
a) odstůpiV od zmluvy od jej začiatku, resp. sa kupujúci v kůpnej zrnluve zaviaže, že

nadobudnuté nehnuteľnosti sptne odpredá mestu za rovnakú cenu ako je stanovená

znaleckým posudkom Č. 150/2018 za dňa 18.07.2018! vyhotoveného súdnym znalcom Ing.

Miroslavom Todákom, bez inflačného navýšenia; alebo

b) uplatniť voči kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 17 44000 eur, čo je 20% z ceny

stanovenej podfa znaleckého posudku č. 150/2018 zo dňa 18.07.2018 vyhotoveného

súdnym znalcom Ing. Miroslavorn Todákom.

V prípade, že döjde k uplatneniu predkupného práva zo strany mesta Liptovský Mikuláš! kupujúci

sa v zmluve zaviaže. že nehnutefnosti prevedie bez tiarch. pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú

inak.
V pripade prevodu predmetu kúpy, ato počas 10 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudaČného

rozhodnutia stavby, resp. odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zmene v užívaní stavby

z čistiarne na objekt chránenej dielne tretcj osobo (s výnimkou súčasného nájomcu objektu

„Čistiarne“ súp.č 1814) kupujúcim ako aj ďalšími novými vlastnikmi stavby v súčasnosti

evidovanej v katastri nehnuteFnosti ako „Čistiareň“ súp.č. 1814 postavená na parcele č. KN-c

3317/49, vrátane pozemkov parc.Č. KN-C 3317/49 zastavené plochy a nádvoria O výrnere 464

m2, parc.č. KN-C 3317/167 ostatné plochy o výmere 175 m2 a parc. Č. KN-C 3317/168 ostatně

plochy o výmere 43 rn2, prejdú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na nového

vlastníka. Pre takýto pripad kupujúci v kúpnej zmluve zaviaže nového vlastníka splníť všetky

povinnosti, ktoré na seba prevzal touto zmluvou uzatvorenou s rnestom Liptovský Mikuláš ako

predávajúcim. Rn nesplneni tejto povinnosti je povinný predávajúci uhradiť mestu Liptovský

Mikuláš zmluvnú pokutu vo výške 20% z ceny stanovenej podía znaleckého posudku Č. 150/2016

zo dňa 18.07.2018 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom. Kupujúci sa

zároveň v kúpnej zrnluve zaviaže, že do 3 dni od nadobudnutia právoplatnosti nozhodnutia

o povoleni vkladu vlastnickeho práva k predmetu zrnluvy na tretiu osobu, písornne túto
skutočnost oznámi mestu Liptovský Mikuláš.

V kúpnej zmluve bude ďaiej dohodnuté, že ak kupujúci v lehote do jedného roka odo dňa podpisu

tejto zrnluvy neziska právoplatné stavebné povolenie resp. právoplatné rozhodnutie o zmene v

užívaní stavby a v iehote jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia

resp. od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zmene v užívaní stavby nezačne

so stavebnými úpravami stavby v súčasnosti „Čistiarne“ súp. Č. 1814 na chránenú dielňu, je

predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť, za rovnakú cenu, za ktorú

kupujúci predmet kúpy nadobudol; v takomto pripade kupujúci zaplati predávajúcemu zmluvnú

pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny. Pnedávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy jednostranne

odstúpiť aj v pripade. ak právoplatně kolaudačné rozhodnutie resp. právoplatné rozhodnutie O

zmene v užívaní stavby na zrekonštruovanú stavbu póvodne evidovanú v katastri nehnuteľnosti

ako „Čistiareň“ súp. Č. 1814, so zmenou účelu na chránenú dieiňu, postavenú na pozemku parc.

Č. KN-C 3317/49, nebude vydané V lehote troch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia



o povoleni vkladu tejto kúpnej zmluvy do katastra nehnuteFnosti, a to za rovnakú cenu, za ktorú

kupujCici predmet kúpy nadobudol; v takomto pripade kupujúci zaplati predávajúcemu zmluvnú

pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny. Právnym následkom odstúpenia bude povinnosť zmluvných

strán vydať si všetko, čo si navzájom poskytli do času odstúpenia od zmluvy, bez inflačného

navýšenia.

V kúpnej zmluve bude ďalej uvedený závzok kupujúceho rokovať so súčasným nájomcom

nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v časti objektu, v súčasnosti evidovaného v katastri

nehnuteľnosti ako „Čistiareň“ súp.č. 1814, za účelom uzatvorenia nájomnej alebo kůpnej zmluvy

vo vzťahu k predmetnému nebytovému priestoru, ak oto nájomca pisomne prejavi záujem. Dňom

nadobudnutia vlastnickeho práva staby »Čistiarne“ súp. č. 1814. kupujúci vstúpi V zmysle 5680

ods. 2 Občianskeho zákonnika v platnom zneni do všetkých práv a povinnosti predávajúceho,

ako prenajimateľa nebytového priestoru nachádzajůceho sa v priestoroch „Čistiarne“ súp. Č.

1814, a týmto dňom sa zaviaže prevziat‘ na seba všetky práva a povinnosti predávajúceho ako

prenajimateFa, vyplývajúce mu z nájomnej zmluvy, plniť a dodržiavať ju v plnom rozsahu.

Všeobecná hodnota stavby ‚Čistiare« súp. Č. 1814 postavená na parcele č. KN-C 3317149

a pozemkov parc. č. KN-C 3317/49, parc. č. KN-C 3317/167 a parc. č. KN-C 3317/168 podľa

znaleckého posudku Č. 150/2018 zo dňa 18.07.2018 vyhotoveného znalcom Ing. Miroslavom

Todákom, je stanovená na 87 201,10 eur, zaokrúhlene 87 200,00 eur. Z toho všeobecná hodnota

stavby „Čistiareň“ súp.č. 1814 predstavuje 53824,02 eura pozemky parc. č. KN-C 3317/49, parc.

Č. KN-C 3317/167 a parc. č. KN-C 3317/168 predstavujú 33 377,08 eur, t. j. 48,94 eur/m2.
Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 30.06.2018

predstavuje spolu 11 698,88 eur, z toho stavba sůp. Č. 1814 je v hodnote 10136,92 eur

a pozemky sú v hodnote 1 561,96 eur, čoje 2,29 eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu

sa podia platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš

nachádzajú v zóne II., pričom minimáina kúpna cena za 1 m2 pozemku jev danej zóne stanovená

na 33 eur/m2 -66 eur/m2.

Ide o prevod majetku mesta z dĎvodu hodného osobitného zretefa, na schválenie ktorého je

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

tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Důvod hodný osobitného zreteľa:

- v objekte. ktorý je predmetom predaja žiadateí vybuduje bezbariérový objekt Chránenej

dielne,

v ktorom bude zamestnávat zdravotne t‘ažko postihnuté osoby, Čim vytvori pracovné prostredie

pre ich uplatnenie na trhu práce. Spoločnost IPATEX. s.r.o. p6sobi v Liptovskom Mikuláš už

takmer 10 rokov, zamestnáva zdravotne ťažko postihnuté osoby ajej hiavnou činnosťou je

prevádzkovanie chránenej dielne zamerané na vyšivanie, potlač textilu a reklamnú činnosC.

Zámerom spoloČnosti vybudovanim chránenej dielne je ďalšie rozširovanie služieb a vytvorenie

nových pracovných miest pre zdravotne ťažko postihnuté osoby, s cieľom skvalitniť život ľuďom

s ťažkým zdravotným postihnutim, pre ktorých je chránená dieiňa zvyčajne jedinou možnosVou

zamestnat‘ Sa;

- chránená dielňa má viac spoločenský ako ekonomický význam. Prispieva k zachovaniu

tradicii. Podľa

vyjadrenia žiadateía, aby boli výrobky predané ide to na úkor pridanej hodnoty a chránená dielňa

tak nie je schopná vytvorit‘ si dostatočné kapitálové zázemie na ďalši rozvoj výroby. Aj z tej

minimálnej hodnoty sa spoloČnosť snaži vytvárať nové pracovné priležitosti pre ľudí s fažkým

zdravotným postihnutim,

- nakoľko spoločnosť zamestnáva zdravotne Uažko postihnuté osoby, mesto má záujem

pomáhať takejto skupme ‘udí a vytvárat im čo najlepšie pracovné prostredie.



3. zámenu nehnutelhosti spósobom podľa 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obci v platnom zneni oko pripad hodný osobitného zrete/ä, v k. ú. Pa/údzka a k. ú. Liptovská
Ondrošová nasiedovne:
nehnute/ňost‘ vo viastníctve mesta Liptovský Mikuláš — pozemok parc. 6. KN-C 2099/331

zastavané plochy a nádvoria o výmere 1889 m2 podľa geometrického plánu č. 62/2018-LM, vk.

ú. Palúdzka (ul. E. Penkalu)

zamenit‘

za nehnulo/host‘ vo výlučnom vlastníctve spoločnosti LAVENDER JASNÁ s.r.o., So sidlom

Panenská 8, 811 03 Bratislava — mestská časť Staré Mesto, IČO: 50786 105— pozemok parc.

Č. KN-C 686 trvalé trávne porasty o výmere 1467 rn2, v k. Ci. Liptovská Ondrašová (ul. Tehliarska).

Uvedenou zámenou důjde zo strany mesta k nadobudnutiu pozemku parc. č. KN-C 686 z důvodu

verejného záujmu, ktorý sa nachádza pri bytovom dome súp. Č. 255 na parcele Č. KN-C 687/3

(LV Č. 4868), a na ktorom bola plánovaná výstavba bytového domu. SpoloČnosť LAVENDER

JASNÁ s.r.o. nadobudne uvedenou zámenou pozemok parc. č. KN-C 2099/331, na ktorom

plánuje výstavbu bytového domu. priČom na predmetnom pozemku už bob v predchádzajúcom

období vydané územně povolenie, ktoré so zástavbou na bytový dorn ráta.

Súčasťou zárnennej zmluvy bude závzok spoločnosti LAVENDER JASNÁ s.r.o. ako investora

stavby na vlastně náklady vybudovať chodník pre pešich a pokraČovanie už existujúcej

komunikácie na častí pozemkov parc. č. KN-C 2098í155, 2099/203, 2099J204 vo vlastníctve

mesta (LV Č. 4401)‘ a to od ulice E. Penkalu až po východnú hranicu pozemku Č. KN-C 2099/331.

Ďalej bude v zámennej zmluve uvedené, že tieto stavebné objekty po vydaní právoplatného

kolaudačného rozhodnutia prevedie investor stavby do vlastnictva mesta za cenu 1 euro.

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastnictve mesta, a to pozemku parc. Č. KN-C 2099/331

zastavané plochy a nádvoria o výmere 1889 m2 podľa znaleckého posudku č. 99/2018 Zo dňa

12.07 2018 vyhotoveného súdnymznalcom Ing. Danou Píatkovouje stanovená na 80 716.97eur,

čo je 42.73 eur/m2. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastnictve spoboČnosti. a to pozemku

parc. č. KN-C 686 trvalé trávne porasty o výmere 1467 m2 podľa znaleckého posudku č. 97/2018

zo dňa 11.07.2018 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Danou Piatkovou je stanovená na

77780.34 eur. čo je 53.02 eur/m2.

NakoTko všeobecná hodnota vzájomne zamiehaných nehnutel‘nosti podfa znaleckých posudkov

nie je rovnaká, zmluvné strany sa prí podpise zmluvy dohodnú, že spoloČnosť LAVENDER

JASNÁ s.r.o. doplatí mestu Liptovský Mikuláš rozdiel podľa vyhotovených znaleckých posudkov,

Čo predstavuje sumu 2 936,63 eur. Cena zamieňaných nehnutel‘nosti na základe dohody

zmluvných strán je cena určená znaleckými posudkami. Zostatková hodnota prevádzaného

majetku mesta vedeného v ůčtovnictve k 30.06.2018 predstavuje 31 733,67 eur, čo je 16,799

eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom zámeny sa podľa platných Zásad hospodárenia a

nakladanía 5 majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II., priČom minimálna kúpna

cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 E/m2 - 66 E/m2. Ide O prevod majetku

mesta z důvodu 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.

Dóvod hodný osobitného zretePa:

- ide o zámenu nehnuteľností, na základe ktorej dójde zo strany mesta k nadobudnutiu parcely

Č. KN-C 686 z důvodu verejného záujrnu, nakotko plánovaná výstavba bytového domu na tomto

pozemku mata podía obyvatel‘ov susedných nehnutetnosti negatívne ohrozíť ich životné

podmienky;
- v rámci tejto zámeny spoločnosV na vlastně náklady vybuduje chodník pre peších

a pokračovaníe už ezistujůcej komunikácie, a to na častí pozemkov parc. Č. KN-C 2098/1 55.



2099/203, 2099/204 v kú. Palůdzka, a tieto stavebné objekty po vydaní právoplatného

kolaudaČného rozhodnutia prevedie do vlastnictva mesta za cenu 1 euro;

- v tejto lokalite sa dodnes nenachádza chodník pre pešĺch, a preto jeho vybudovanie ako aj

pokraČovanie eXistujúcej komunikácie budú prinosom pre mesto a jeho obyvateľov a zároveň

budú slúžiU pre potreby ďalšej výstavby východne od parcely Č. KN-C 2099/331.

4. uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu a nebytového priestoru na prenechanie nehnuteíného majetku

mesta do nájmu spósobom podlä 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v platnom zneni ako pripad hodný osobitného zretelá, v k. ů. Liptovský Mikuláš, nasledovne:

4. I A) uzatvorenie Zm!uvy o nájme bytu na prenechanie nehnuteliého majetku mesta do nájmu

spósobom podra 9a Ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obci vplatnom zneni

ako prípad hodný osobitného zretera, vk. ú. Liptovský Mikuláš — byt Čl, nachádzajúci sa na

prizemi objektu: ‚Základnej školy súp. Č. 1174, na Ul. Čs. brigády 4 v Liptovskom Mikuláši, O

podlahovej ploche 97 ni2, zapisanej v katastri nehnutetnosti na LV Č. 5915 ako ZÁKL. ŠKOLA

S 2 BJ. v prospech mesta Liptovský Mikuláš, ako vlastníka v podiele 1/1-ina, v správe Základnej

školy Čsl. brigády 4, Liptovský Mikuláš, postavenej na pozemku parc. Č. KN-C 90511 (LV Č. 4401),

pozostávajúci zo štyroch izieb s prislušenstvom; kuchyňa. predsieň, hala, WC, kúpeíňa, komora,

pivnica a zásobáreň — v prospech nájomcu Mgr. Janka Cuprová. trvale bytom OkoliČianska

190/34, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné, na dobu páť rokov, za nájomné vo výško 84,80

eurlmesačne (z toho je nájom bytu vo výške 72,24 eur/mesaČne a poplatok za služby spojené

s uživanim bytu (vodné a stočné) vo výške 12,56 eur/mesaČne). ÚČelom nájmu je využivanie bytu

na bývanie zamestnancom základnej školy na Ul. Čs. brigády. ide o prenechanie nehnuteľného

majetku mesta do nájmu z dóvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je

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

tabul; mesta a internetovej stránke mesta.

B) uzatvorenie Zmiuvy o nájme nebytového priestoru na prenechanie nehnuterného majetku

mesta do nájmu spósobom podlä 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v platnom znení ako pripad hodný osobitného zretelä, vk. ú. Liptovský Mikuláš — garáž Č. 1 o

výmere 15 ni2, nachádzajúca sav prizemnom objekte‘. „SKLAD MATER., DIELNE“ súp. Č. 3942

na pozemku parc. Č. KN-C 919/2 (LV Č. 4401), v prospech nájomcu Mgr. Janka Cuprová, trvale

bytom OkoliČianska 190/34, 031 04 Liptovský Mikuláš — OkoliČné, na dobu pľ rokov, za nájomné

vo výško 10,95 eurlmosačne. za úČelom využivania priestoru garáže pre osobný automobil

zamestnanca základnej školy na Ul. Čs. brigády. Objekt: ‚SKLAD MATER., DIELNE‘ súp. Č. 3942

je súČasťou oploteného areálu Základnej školy súp. Č. 1174, na Ul. Čs. brigády 4v Liptovskom

Mikuláši.

4.2 uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu na prenechanie nehnutefliého majetku mesta do nájmu

spósobom podfa 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci vplatnom zneni

ako pripad hodný osobitného zreteľa, v k. ů. Liptovský Mikuláš — byt Č. 2 nachádzajúci sa na 1.

poschodi objektu: Základnej školy na Ul. Čs. brigády 4 v Liptovskom Mikuláši. súp. Č. 1174 o

podlahovej ploche 97 m1. zapisanej v katastri nehnutefnosti na LV Č. 5915 ako ZÁKL. ŠKOLA

S 2 BJ. v prospech mesta Liptovský Mikuláš, ako vlastníka v podiele 1/1-ina, v správe Základnej

školy Čsl. brigády 4, Liptovský Mikuláš, postavenej na pozemku parc. Č. KN-C 905/1 (LV Č. 4401),

pozostávajúci zo štyroch Web s príslušenstvom; kuchyňa, predsieň, hala, WC, kQpe(ňa, komora,

pivnica a zásobáreň — v prospech nájomcu Mgr. Elena Gallová a manž. Vladimir Gallo, obaja

trvale bytom Ul. Čs. brigády 1174/4, 031 01 Liptovský Mikuláš- Staré mesto, na dobu tri roky, za

nájomné vo výško 84,30 eurlmesačne (z toho je nájom bytu vo výške 72,24 eur/mesaČne

a poplatok za služby spojené s uživanim bytu (vodné a stoČné) vo výške 12,56 eur/mesaČne).

ÚČelom nájmu je využivanie bytu na bývanie zamestnancom základnej školy na Ul. Čs. brigády.



Ideo prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu z dövodu hodného osobitného zreteta,

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

podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Důvod hodný osobitného zretelä (k bodu 4.1 a 4.2):

- nájomcovia bytov, kloré sú súčasťou budovy základnej školy sú oboznámeni a stotožneni bez

obmedzenia a výhrad s prevádzkovým poriadkom školy počas celého dňa v priebehu roka;

- vzhtadom na túto vyššie uvedenú skutočnosť nie je vhodné a žiadúce, aby boli tieto priestory

používané tretími osobami, ktoré nie sú zamestnancami školy;

- základná škola má v súčasnosti dostatok tried a priestorov potrebných na zabezpečenie

výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti žiakov a uvedené priestory na tento

účel nepotrebuje. Syty bob od roku 1953 určené na bývanke pre zamestnancov školsžva

a využivané riaditeľom školy, školským inšpektorom. učitel‘mi a školnikom školy;

- predmetné byty sú užĺvané nájomcami a zároveň zamestnancami školy (riaditetka školy!

učiteľka 1. st. ZŠ) od roku 2001 resp. 2015. Zamestnancami školy sů od roku 1981 Mgr. Elena

Gallová a od roku 1995 Mgr. Janka Cuprová. Nájomcovia sa starajú O bežnú údržbu užívaných

priestorov a pravidelne bez omeškania realizujú mesačné platby nájmu.

- s uživanim bytu č. 1 súvisi aj užívanie garáže zamestnancom školy od roku 2001.

III. ruší

bod 11.1 schvaíovacej časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 32/2018

zo dňa 12.04.2018, ato predajprebytočného nehnuteíného majetku spůsobom pod/ä 9a ods.

8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb, o majetku obci vplatnom znení ako pripad hodný osobitného

zrete/ä, vk. ů. Liptovská Ondrašová - pozemku parc. č. KN-C 687/4 zastavané plochy a nádvoria

o výmere 188 m2 podľa geometrického plánu č. 36735299-39/2018, nachádzajúceho sa na ul.

Pod Čerencom, v prospech spoločnosti LAVENDER JASNÁ s.r.o., So sĺdlom Panenská 8, 811

03 Bratislava — mestská časť Staré Mesto, IČO: 50786 105, za kúpnu cenu 7 700 eur (t. j. 40,79

eur/m2), za účolom dodržania indexu zastavanej plochy 30% podta platného územného plánu

mesta Liptovský Mikuláš v súvislosti s plánovanou výstavbou bytového domu, pričom döjde k

sceleniu s parcelou č. KN-C 686 vo vlastnictve nadobúdateľa (LV Č. 5793), na ktorej je plánovaná

oddychová zóna v rámci výstavby „bytového domu na pozemku parc. č. KN-C 686.

W
Ing. Ján sicVáč, PhD.

primáta mesta

Dá/um podpisu uzncscnia: 30. 07. 2018


