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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 

 
Záznam zo zasadnutia    komisie finančnej a majetkovo-právnej  

zo dňa 3.10.2016 o 15.00  hod. v zasadacej miestnosti č. 305 v budove MsÚ 
v Liptovskom Mikuláši. 

 
 
Prítomní členovia: Ing. Rudolf Urbanovič – predseda komisie, Ing. Marta Gutraiová, MUDr. 
Miroslav Boďa,   p. Ľuboš Trizna, Miroslav Burgel 
Prítomní členovia poradného zboru:   Ing. Miroslav Uličný , JUDr. Alena Oberučová, Ing. 
Jaroslav Lehotský 
 
Tajomníčka komisie: Ľubica Kubovčíková  
 
Zasadnutie viedol predseda komisie. Privítal prítomných členov, uviedol program, ktorý je potrebné 
prerokovať na zasadnutí komisie FMP. Do programu bol doplnený jeden bod : VZN č. .../2016/VZN 
o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a ich súčastí. 
 
Program: 
  
1/ Návrh na zmeny rozpočtu na rok 2016  -  Ing. Makovická 
2/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie 
s majetkovými právami mesta    -  Ing. Todáková, Mgr. Iľanovská 
3/ Informatívna správa o stave konaní vo veciach oznámení podaných mestom LM orgánom 
činným v trestnom konaní – Mgr.  Iľanovská 
4/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta LM č. 5/2016/VZN o podmienkach držania 
psov na území mesta LM  -   RNDr. Lošonská 
5/VZN č. .../2016/VZN o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a ich súčastí  -  Ing. Lengyel 
6/ Múzeá 21. storočia – príbeh kultúrneho dedičstva v rámci Programu Interreg V-A Slovenská 
republika – Česká republika 2014 – 2020   -    Ing. Kormaníková 
7/ Správa o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v nájomných bytoch vo 
vlastníctve mesta LM za 1. polrok 2016   -   Bc. Kandera 
   
      
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila prerokovať predložený  program . 
Hlasovanie:  
Za:      5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
1/ Návrh na zmeny rozpočtu na rok 2016   
Predložený materiál prezentovala Ing. Makovická. 
K bodu 1:  

 Celkové rozpočtované náklady na rok 2016 na separačnú halu boli v sume 129 958 eur, 
čerpanie do 30. 06. 2016 bolo v sume 64 978 eur. VPS LM majú cenovou kalkuláciou, ktorá je 
súčasťou zmluvy, pokryté náklady separačnej haly v plnej výške a z toho dôvodu bol bežný 
transfer ponížený.  
Na zberných dvoroch celkové rozpočtované náklady na rok 2016 boli v sume 181 043 eur.                      
Do 30. 6. 2016 plnenie bolo v sume 90 563 eur. Náklady mesta na zberné dvory sú podľa zmluvy                
s RECYKLOGROUP, a. s. vo výške 29,1 %, o ktoré bol transfer ponížený.  
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Celková rozpočtová úspora na separačnú halu a zberné dvory  v súvislosti s firmou 
RECYKLOGROUP, a. s.  je vo výške 91 310 eur. 

Na druhej strane VPS LM vznikli vyššie náklady v súvislosti s potrebou neplánovanej                 
4. kosby a v súvislosti s neplánovanou likvidáciou čiernych skládok, čo vyvolalo potrebu 
dofinancovania. Na dofinancovanie sa použije dosiahnutá úspora vo výške 91 310 eur. V tejto 
výške sa navyšujú náklady na údržbu verejnej zelene a odvoz odpadov. 

 
K bodu 2: 

Dôvodom zmeny rozpočtu je navýšenie základných mesačných odmien hráčov A mužstva 
v súvislosti s postupom do najvyššej hokejovej súťaže. Účel použitia dotácie uvedený v Zmluve 
o poskytnutí dotácie zostáva nezmenený. Navýšenie je v súlade  s uznesením č. 83/2016 z 12. 08. 
2016 k bodu: Informácia o možnosti odkúpenia licencie pre MHK 32 Liptovský Mikuláš v hokejovej 
Tipsport lige od ŠHK 37 Piešťany na sezónu 2016/2017, z ktorého Mestské zastupiteľstvo 
konštatuje, že: „finančné nároky na organizačné zabezpečenie MHK v prípade účasti v Tipsport 
lige sú vyššie             o 80-90 tis. eur v roku 2016“ a berie na vedomie „zvýšené finančné nároky 
súvisiace s organizačným zabezpečením sezóny 2016/2017 v prípade účasti MHK v najvyššej 
hokejovej súťaži“. 
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za:      5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
 
 
2/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie 
s majetkovými právami mesta.  
 
Predložený materiál prezentovala Ing. Todáková a  Mgr. Iľanovská. 
 
1/zámenu nehnuteľností spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. Liptovský Mikuláš a v k. ú. 

Okoličné nasledovne: pozemok parc. č. KN-C 7114/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 

m2 (LV č. 4401) v k. ú. Liptovský Mikuláš, nachádzajúci sa v areáli bývalých Liptovských strojární 

vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš zameniť za pozemok parc. č. KN-C 217 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 154 m2 (LV č. 892) v k. ú. Okoličné, nachádzajúci sa na Ul. Kláštornej vo 

vlastníctve spoločnosti HACO, a.s., so sídlom 1. mája 1850, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 

34 114 661. 

Uvedenou zámenou dôjde zo strany mesta k nadobudnutiu pozemku parc. č. KN-C 217 v k.ú. 

Okoličné, na ktorom je v časti umiestnená a vybudovaná stavba Materskej školy (bez súp. čísla) vo 

vlastníctve mesta, časť parcely č. KN-C 217 tvorí svojím oplotením priľahlú plochu k tejto stavbe 

a časť parcely č. KN-C 217 za oplotením je súčasťou vedľajšieho dvora.  

Spoločnosť HACO, a. s. získa uvedenou zámenou pozemok parc. č. KN-C 7114/8 v k.ú. Liptovský 

Mikuláš, nachádzajúci sa v areáli spoločnosti pri plote, pričom ide o úzky nevyužiteľný pás.    

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, a to pozemku parc. č. KN-C 7114/8 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš podľa znaleckého posudku 
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č. 226/2016 zo dňa 27.09.2016 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je 

stanovená na 2 635 eur, čo je 17,93 eur/m2. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastníctve 

spoločnosti HACO, a.s., a to pozemku parc. č. KN 217 zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 

m2 v k. ú. Okoličné podľa znaleckého posudku č. 226/2016 zo dňa 27.09.2016 vyhotoveného 

súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 3 643 eur, čo je 23,66 eur/m2.   

Nakoľko všeobecná hodnota vzájomne zamieňaných nehnuteľností podľa znaleckého posudku nie 

je rovnaká, zmluvné strany sa pri podpise zmluvy dohodnú, že si nebudú voči sebe uplatňovať 

žiadne finančné nároky a nebudú si navzájom nič dlžní. Cena zamieňaných nehnuteľností na 

základe dohody zmluvných strán je cena určená znaleckým posudkom. Zostatková hodnota 

prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30.09.2016 predstavuje 4,88 eur, čo je 

0,033 eur/m2.  

Ide o prevod majetku mesta z dôvodu 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. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

ide o zámenu nehnuteľností, na základe ktorej dôjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu 

usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 217 v k. ú. Okoličné, na ktorom je 

v časti umiestnená a vybudovaná stavba Materskej školy (bez súp. čísla) vo vlastníctve mesta, 

časť parcely č. KN-C 217 tvorí svojím oplotením priľahlú plochu k tejto stavbe a časť parcely č. KN-

C 217 za oplotením je súčasťou vedľajšieho dvora. Mesto zároveň nadobudne do svojho majetku 

pozemok vyššej hodnoty ako zamieňa a nemusí doplatiť spoločnosti rozdiel zmieňaných 

nehnuteľností podľa vyhotoveného znaleckého posudku, čo by predstavovalo sumu 1 008 eur.    

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ s tým, že spoločnosť HACO, a.s. 
nedoplatí mestu rozdiel zamieňanej  nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku t. j. 1 008 eur. 
Mesto uhradí náklady spojené s vyhotovením zámennej zmluvy / správny poplatok do katastra 
a znalecký posudok /. 
 Hlasovanie:  
Za:      5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

2/ predaj prebytočného nehnuteľného majetku spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. 

Liptovský Mikuláš – pozemku parc. č. KN-C 7125/24 zastavané plochy a nádvoria o výmere 286 

m2 (LV č. 4401) nachádzajúceho sa na ul. Priemyselnej, v prospech spoločnosti ORBICHLAD, 

s.r.o., IČO: 36 734 632, so sídlom: Priemyselná 2663, 031 01 Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 

 9 438 eur (t. j.33 eur/m2), za účelom scelenia susedných pozemkov parc. č. KN-C 7125/3, 

7125/10, 7125/11, 7125/18 vrátane stavby: „Prevádzka - dielne“ súp. č. 2663 stojacej na parcele č. 
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KN-C 7125/3 vo vlastníctve nadobúdateľa (LV č. 4842) v uzavretom areáli spoločnosti Orbichlad, 

s.r.o. Liptovský Mikuláš. 

  Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 7125/24 podľa znaleckého posudku č. 194/2016 zo 

dňa 16.08.2016 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 

7 178,60 eur, zaokrúhlene na 7 200 eur, čo je 25,10 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného 

majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30.09.2016 predstavuje sumu 4 746,74 eur, čo je 16,597 

eur/m2 . 

  Ide o prevod majetku mesta z dôvodu 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. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

pozemok, ktorý je predmetom odpredaja (úzky pás) sa nachádza pri pozemkoch parc. č. KN-C 

7125/3, 7125/10, 7125/18 a stavbe: „Prevádzka - dielne“ súp. č. 2663 stojacej na parcele č. KN-C 

7125/3 vo vlastníctve žiadateľa, ktorý ho využije na scelenie so svojim vlastníctvom. Z hľadiska 

situovania je prevádzaný pozemok pre mesto nevyužiteľný, pre svoje umiestnenie má obmedzené 

samostatné využitie a je určený len pre konkrétneho záujemcu. Nakoľko časť prevádzaného 

pozemku sa nachádza aj pri pozemkoch parc. č. KN-C 7125/20, 7125/19 vo vlastníctve fyzickej 

osoby, tá písomne vyjadrila svoj nezáujem o jeho odkúpenie.  

 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu 33 eur/m2  a   predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za:      5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

3/ predaj prebytočného nehnuteľného majetku spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. 

Liptovský Mikuláš – pozemkov parc. č. KN-C 7125/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 285 

m2  a parc. č. KN-C 7125/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 212 m2 /pozemky spolu 

o výmere 497 m2/,    (LV č. 4401), nachádzajúcich sa na ul. Priemyselná, v prospech spoločnosti 

MD - AIR, s.r.o., IČO: 36 437 603, so sídlom: Priemyselná 3959, 031 01 Liptovský Mikuláš, za 

kúpnu cenu 13 221 eur (t. j. pozemok parc.č. 7125/1 za  33 eur/m2 , a pozemok parc. Č. 7125/22 

za 18 eur/m2 , /  za účelom scelenia susedných pozemkov parc. č. KN-C 7124/6, 7124/7, 7124/11, 

7124/12, 7124/14 vrátane stavieb: „Administratívna budova“ súp. č. 3959 postavená na parcele č. 

KN-C 7124/6 a „Dielňa“ súp. č. 4621 postavená na parcele č. KN-C 7124/14 vo vlastníctve 

nadobúdateľa (LV č. 5295) a z dôvodu, že prevádzané pozemky sú neudržiavané. 

Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 7125/1 podľa znaleckého posudku č. 193/2016 zo 

dňa 16.08.2016 vyhotoveného súdnym znalcom  Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 
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7 153,50 eur, čo je 25,10 eur/m2 a všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 7125/22 podľa toho 

istého znaleckého posudku je stanovená na 3 483,16 eur, čo je 16,43 eur/m2. Celková hodnota 

spolu predstavuje 10 636,66 eur, zaokrúhlene 10 600 eur.  Zostatková hodnota prevádzaného 

majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30.09.2016 predstavuje sumu 4 736,505 eur. 

Ide o prevod majetku mesta z dôvodu 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. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

- pozemok parc. č. KN-C 7125/1, ktorý je predmetom odpredaja (úzky pás) sa nachádza pri 

pozemkoch parc. č. KN-C 7124/6, 7124/7, 7124/11, 7124/12, 7124/14 a stavbách: „Administratívna 

budova“ súp. č. 3959 a „Dielňa“ súp. č. 4621 vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 5295), ktorý ho využije 

na scelenie so svojim vlastníctvom. Z hľadiska situovania je prevádzaný pozemok pre mesto 

nevyužiteľný, pre svoje umiestnenie má obmedzené samostatné využitie a je určený len pre 

konkrétneho záujemcu.  

- pozemok parc. č. KN-C 7125/22, ktorý je predmetom odpredaja, sa nachádza pri pozemkoch 

parc. č. KN-C 7124/6, 7124/7, 7125/1 a stavbe: „Administratívna budova“ súp. č. 3959 vo 

vlastníctve žiadateľa (LV č. 5295), ktorý ho využije na scelenie so svojim vlastníctvom. Nakoľko 

časť prevádzaného pozemku sa nachádza aj pri pozemkoch parc. č. KN-C 7125/24, 7125/20 vo 

vlastníctve fyzickej a právnickej osoby, tí písomne vyjadrili svoj nezáujem o jeho odkúpenie. 

Z hľadiska situovania je prevádzaný pozemok pre mesto nevyužiteľný, nachádza sa v dotyku 

s plánovanou križovatkou miestnych komunikácií.  

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu 33 eur/m2  za pozemok parc. č. 7125/1 a 18 eur/m2   za  pozemok 
parc. č. 7125/22. Komisia odporučila doplniť, že kupujúci si je vedomý, že pozemok parc. č. 
7125/22 sa v zmysle platného ÚP mesta nachádza v dotyku s plánovanou križovatkou MK  a   
predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za:      5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

 

 

4/ predaj prebytočného nehnuteľného majetku spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš a uzatvorenie Zmluvy 

o prevode vlastníctva nebytových priestorov v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov v platnom znení, v objekte: „Zdravotné stredisko“ súp. č. 1990, 

postavené na pozemku parc. č. KN-C 2941/41, nachádzajúce sa na Nábreží 4. apríla, 

nasledovne: 
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a/ nebytový priestor č. 9-15, vchod 1990, na prízemí, o celkovej výmere 19,77m² v celosti, 

k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu vo 

veľkosti 1977/42930-ín a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KN-C 2941/41 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 385 m² vo veľkosti 1977/42930-tín, 

 

b/ nebytový priestor č. 8-8 vchod 1990, na prízemí, o celkovej výmere 2,53 m² do 

spoluvlastníckeho podielu 1/4-ina, k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a zariadeniach domu vo veľkosti 253/42930-ín k prevádzanému podielu 1/4-ina 

a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KN-C 2941/41 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 385 m² vo veľkosti 253/42930-tín k prevádzanému podielu 1/4-ina, 

 
c/ nebytový priestor č. 9-7 vchod 1990, na prízemí, o celkovej výmere 5,90 m² do 

spoluvlastníckeho podielu 1/4-ina, k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a zariadeniach domu vo veľkosti 590/42930-ín k prevádzanému podielu 1/4-ina 

a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KN-C 2941/41 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 385 m² vo veľkosti 590/42930-tín k prevádzanému podielu 1/4-ina, 

(predmetné nehnuteľnosti sú zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 6275), v prospech 

v prospech spoločnosti PROLAB Mgr. Adamčíková Viera, spol. s.r.o., so sídlom Nová 184, 

032 03 Liptovský Ján, IČO: 47 579 820, za kúpnu cenu10 283 eur., z toho nebytové priestory 

predstavujú cenu 9 291,78 eur - čo je 1,5 násobok ceny stanovenej znaleckým posudkom č. 

36/2016 a pozemok predstavuje sumu 990,81 eur - čo je cena stanovená znaleckým posudkom č. 

36/2016. 

Všeobecná hodnota predmetu prevodu podľa znaleckého posudku č. 35/2016 zo dňa 19.05.2016 

vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Bibianou Vozárikovou je stanovená na 7 185,33 eur, 

zaokrúhlene 7200,00 eur, pričom nebytové priestory predstavujú hodnotu 6 194,52 eur 

a spoluvlastnícke podiely na pozemku predstavujú hodnotu 990,81  eur, čo je 50,50 eur/m2. 

Uvedený prevod nepodlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta 

a v regionálnej tlači.  

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu  za nebytové priestory stanoviť 1,5 násobok ceny stanovenej podľa 
znaleckého posudku a pozemok podľa znaleckého posudku a   predložený materiál prerokovať 
v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za:      5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

5/ predaj prebytočného nehnuteľného majetku spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš a uzatvorenie Zmluvy 

o prevode vlastníctva nebytového priestoru v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 
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bytov a nebytových priestorov  v platnom znení, na prízemí bytového domu – 84 BJ, súpisné číslo 

1945, postavený na pozemku parc. č. KN-C 854/52, nachádzajúci sa na ul. 1. mája, nasledovne:  

  - nebytový priestor č. 1-7, na prízemí, vchod č. 55 a 57, o celkovej výmere 157,22 m² 

v celosti, k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu 

vo veľkosti 15722/746500-ín a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KN-C 854/52 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 2562 m² vo veľkosti 15722/746500-tín, 

(predmetné nehnuteľnosti sú zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 5362), v prospech Ľubica 

Klinková, trvale bytom Stodolova 1877/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 45 700 eur. 

Všeobecná hodnota predmetu prevodu podľa znaleckého posudku č. 81/2016 zo dňa 19.04.2016 

vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 45 668,37 eur, 

zaokrúhlene 45 700,00 eur, pričom nebytový priestor predstavuje hodnotu 43 153,38 eur 

a spoluvlastnícke podiely na pozemku predstavujú hodnotu 2 514,99  eur, čo je 46,61 eur/m2.  

Kupujúci uhradí predávajúcemu celú kúpnu cenu do jedného roka odo dňa podpisu kúpnej zmluvy 

oboma zmluvnými stranami, a to v mesačných splátkach vo výške ......................... Návrh na vklad 

vlastníckeho práva z kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností bude podaný predávajúcim až po 

úplnom uhradení celej kúpnej ceny kupujúcim na účet predávajúceho. 

Uvedený prevod nepodlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta 

a v regionálnej tlači. 

        
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila  kúpnu cenu podľa znaleckého posudku a predložený materiál prerokovať 
v MsR a MsZ.  
Hlasovanie:  
Za:      5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
3/ Informatívna správa o stave konaní vo veciach oznámení podaných mestom LM orgánom 
činným v trestnom konaní v súvislosti s plnením uznesení MsZ LM   
Predložený materiál prezentovala Mgr. Iľanovská.  
 
     Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši uznesením č. 128/2015 zo dňa 15.10.2015 

odporučilo primátorovi mesta nechať preveriť predmet správy, ktorou sa prejednávala 

informácia o zápočte pohľadávok mesta a spoločnosti ELTOS s.r.o. príslušným orgánom. 

Mesto Liptovský Mikuláš zastúpené jeho štatutárom primátorom mesta nadväzne podalo 

20.10.2015 trestné oznámenie Okresnej prokuratúre Liptovský Mikuláš. Starší vyšetrovateľ PZ 

pplk. Ing. Ľuboš Čunderlík uzniesol, že sa trestné stíhanie zamieta ako nedôvodné, voči čomu 

mesto dňa 18.2.2016 podalo sťažnosť, a následne Okresná prokuratúra dňa 9.3.2016 zrušila 

uznesenie KR PZ v Žiline a vyšetrovateľovi bolo uložené, aby vo veci konal a rozhodol. KR PZ 

16.3.2015 začalo trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri 

správe cudzieho majetku v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1, k § 237 ods. 1 ods. 4 písm. a) 

Trestného zákona, nakoľko zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin.Dňa 

31.5.2016 KR PZ trestné konanie zastavil s odôvodnením, že tento skutok nie je trestným činom 

a nie je dôvod na postúpenie veci. Dňa 3.6.2016 mesto voči tomuto rozhodnutiu podalo sťažnosť, 

ktorú Okresná prokuratúra Uznesením sp. zn. 1 Pv 124/16/5506-10 zo dňa 16.06.2016, ktoré 
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podpísal kto? rozhodla tak, že podľa § 193 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku zamietla sťažnosť 

poškodeného mesta Liptovský Mikuláš pretože nie je dôvodná. V zmysle odôvodnenia uznesenia 

prokurátor dospel k záveru, že v procesnom postupe vyšetrovateľa PZ nemožno konštatovať 

procesné pochybenia. Proti uzneseniu nie je možné podať riadny opravný prostriedok. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši uznesením č. 39/2016 zo dňa 14.4.2016 

odporučilo primátorovi mesta  odporučilo primátorovi mesta podať trestné oznámenie na 

neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu: machinácie pri verejnom 

obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, “), resp. trestného činu porušovania 

povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1 Trestného zákona. V zmysle 

oznámenia Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš zo dňa 11.05.2016 bolo trestné oznámenie 

odovzdané Okresnému riaditeľstvu PZ, Odboru kriminálnej polície Liptovský Mikuláš na vybavenie. 

Trestné oznámenie je v štádiu vybavovania.  

 

 Dňa 28.12.2015 mesto podalo v zmysle ust. § 196 ods. 1 Trestného poriadku trestné 

oznámenie  na neznámeho páchateľa pre podozrenie, že svojim konaním mohol naplniť 

skutkovú podstatu trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku 

podľa § 237 ods. 1 Trestného zákona. Dôvodom na podanie oznámenia boli závery kontroly 

vykonanej Úradom pre verejné obstarávanie. V nadväznosti na zistenia pri kontrole bola mestu 

Liptovský Mikuláš rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie č. 11-7000/Sk/4/2014 zo dňa 

18.06.2014 uložená pokuta vo výške 8.426,90 EUR. Mesto pokutu vo výške 8 426,90 eur uhradilo 

dňa 19.02.2015. 

Vo veci rozhodol vyšetrovateľ uznesením sp. zn. ČVS:ORP-124/2-VYS-LM-2016 zo dňa 

16.05.2016 tak, že trestné oznámenie odmietol. Proti uzneseniu mesto podalo dňa 23.05.2016 

sťažnosť, ktorá je v štádiu vybavovania. Nakoľko sa jednalo o škodu, k posúdeniu a účtovnému 

vysporiadaniu ktorej mesto nemalo adekvátne písomné podklady pre posúdenie miery zavinenia 

konkrétnymi osobami, prípad posudzovala v súlade so Smernicou upravujúcou postup pri 

posudzovaní zodpovednosti za škodu a uplatňovaní práva náhrady škody vzniknutej na majetku 

mesta Liptovský Mikuláš aj škodová komisia mesta v dňoch aj škodová komisia mesta v dňoch 

22.12.2015 a 20.9.2016, pričom odporučila tento prípad riešiť podaním žaloby na súd.  

 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a  MsZ.  
Hlasovanie:  
Za:   5              Proti:     0              Zdržal sa:     0 
 
4/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta LM č. 5/2016/VZN o podmienkach držania 
psov na území mesta LM   
Predložený materiál prezentovala RNDr. Lošonská. 
       Mesto Liptovský Mikuláš pristúpilo k vypracovaniu návrhu  zmeny  všeobecne záväzného 
nariadenia o  podmienkach držania psov ma území mesta Liptovský Mikuláš  z dôvodu zlepšenia 
kvality životného prostredia najmä čistoty verejného priestranstva v meste Liptovský Mikuláš.   
 

V Čl. 6  Znečisťovanie životného prostredia Všeobecne záväzného nariadenia č. 
5/2016/VZN o  podmienkach držania psov je stanovená povinnosť držiteľovi psa resp. tomu kto 
psa vedie zabezpečiť očistenie znečistené miesto psom a určuje, kde vrecko s obsahom 
znečistenia môže uložiť.  Mesto Liptovský Mikuláš chce prispieť ku čistejšiemu prostrediu  tým,  že 
každý držiteľ prihláseného psa do evidencie vedenej Mestskom úrade Liptovský Mikuláš obdrží  
hygienické vrecká na zber psích exkrementov.  
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Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie 

psích výkalov (napr. mikroténové alebo papierové vrecúško), psie výkaly z verejného priestranstva 

bezodkladne odstrániť a obal s výkalmi po uzavretí uložiť do: 

- odpadkových  košov s označením „Pre výkaly psov“ 

- odpadkových košov na komunálny odpad rozmiestnených mestom na verejných 

priestranstvách, 

- zberných nádob alebo kontajnerov určených na zhromažďovanie zmesového 

komunálneho odpadu 

 
Držiteľ psa, ktorý má psa prihláseného do evidencie, si môže na meno psa každý rok na 

Mestskom úrade v Liptovskom  Mikuláši  bezplatne prevziať 100 ks  hygienických vreciek na zber  

psích výkalov po predložení dokladu o zaplatení  poplatku na príslušný rok. Držiteľ psa, ktorý  

prihlási psa do evidencie počas roka , môže si bezplatne prevziať alikvótny počet vreciek na zber 

psích výkalov na daný rok.  

   

     

Rok 2014 2015 2016 2017 

počet psov 1974 1929 1928 1946 
nedoplatok - počiatočný stav 178,74 411,27 538,53  

Predpis 37271,97 36681,34 36552,13  

Zaplatené 37039 36554 35043  

nedoplatok - konečný stav 411,27 538,53 2047,6  

     

Náklady mesta celkom 0 0 39537 57729 

základný materiál (koše...)     

odvoz odpadu z košov    21132 21132 

sáčky   0 3114 

karanténna stanica   9996 9996 

zneškodnenie odpadov   8408,91 8487 

výbeh psov   0 15000 

     

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený 
materiál prerokovať v  MsZ.  
Hlasovanie:  
Za:   5              Proti:     0              
Zdržal sa:     0 
 

 

    

 
5/VZN č. .../2016/VZN o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a ich súčastí  
Predložený materiál prezentoval Ing. Lengyel. 

V súčasnosti platné VZN č. 1/1999/VZN o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a ich 
súčastí nebolo od roku 2000 novelizované a nereflektuje tak na aktuálne znenie zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Hlavným dôvodom na 
prijatie nového VZN upravujúcom zvláštne užívanie miestnych komunikácií je však skutočnosť, že 
VZN č. 1/199/VZN upravuje len zvláštne užívanie miestnych komunikácií z dôvodu ukladania 
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vedení inžinierskych sietí do ich telesa, avšak neupravuje ďalšie druhy zvláštnych užívaní 
miestnych komunikácií ako sú:   

1. umiestňovanie zariadení alebo predmetov na miestnej komunikácii, najmä predajných, 
reklamných alebo zábavných, 

2. umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na miestnej 
komunikácii, neslúžiacich na údržbu a opravy týchto komunikácií, ak sa nemajú 
bezodkladne odstrániť, 

3. usporadúvanie akcií (kultúrnych a športových) na miestnych komunikáciách,  
4. umiestňovanie vecí a zariadení (napríklad hospodárskych, kultúrnych, zábavných, skladov, 

predajní, používanie reproduktorov, nevhodných svetelných zdrojov) v blízkosti miestnych 
komunikácií, ak by sa ich prevádzkou alebo umiestnením, prípadne prevádzkovým ruchom 
nimi vyvolaným mohla ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, 

5. hnanie stáda dobytka po miestnej komunikácii, 
6. vláčenie kmeňov alebo iných predmetov, ktorými by sa mohla miestna komunikácia 

poškodiť. 
 
Navrhované VZN upravuje všetky druhy zvláštnych užívaní miestnych komunikácií a ustanovuje 
postup pri ich povoľovaní tak pre žiadateľov ako aj pre Mesto a ich povinnosti a práva. 
 
Dopad na rozpočet: 
  Predpokladá sa zníženie príjmov zo správnych poplatkov na zvláštne užívanie miestnych 
komunikácií o približne 1000 €/rok a to z dôvodu ustanovenia Čl. 8 ods. 3, v ktorom sa zakazuje 
umiestňovať prenosné reklamné zariadenia na miestne komunikácie a ich súčasti. Jedná sa 
prakticky o zákaz oblepovania stĺpov verejného osvetlenia reklamnými bannermi, čo bolo vo 
veľkom využívané na propagáciu vystúpení lunaparkov a cirkusov v meste LM. 
  Zníženie príjmu bude nahradené príjmami za iné druhy zvláštnych užívaní, ktorých počet 
medziročne rastie a tým aj výber správnych poplatkov. 
   
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložené VZN  v takomto znení stiahnuť z rokovania v MsR a MsZ a zároveň 
ho  bude ho potrebné dopracovať .  
Hlasovanie:  
Za:   5              Proti:     0              Zdržal sa:     0 
 
 
6/ Múzeá 21. storočia – príbeh kultúrneho dedičstva v rámci Programu Interreg V-A 
Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020   
Predložený materiál prezentovala Ing. Kormaníková. 
                     Na základe výzvy s kódom  INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 zo dňa 22.4.2016 

Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika sa mesto Liptovský Mikuláš, ako 

vedúci partner projektu, v spolupráci s Múzeom Janka Kráľa (MJK) a Muzeom Beskyd z Frýdku-

Místku rozhodlo spracovať a podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok. V rámci výzvy 

vzťahujúcej sa na prioritnú os 2 – Kvalitné životné prostredie a investičnú prioritu 3 - Zachovanie, 

ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva je možné žiadať finančné prostriedky 

aj na zlepšenie technického stavu kultúrnych pamiatok s cieľom ďalšieho využitia prírodného a 

kultúrneho dedičstva, resp. podporu zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu 

kultúrneho dedičstva. V duchu tejto myšlienky boli zorganizované úvodné stretnutia s českým 

partnerom, kde sa jednotlivé subjekty, na základe spoločnej potreby, dohodli na finálnom 

projektovom zámere a rozdelení aktivít. 

                       Rekonštrukcia depozitára Múzea Janka Kráľa je navrhnutá ako nová prístavba 

a nadstavba  existujúceho objektu, so zachovaním časti pôvodného muriva, doplňujúca múzeum 

o priestory depozitov a knižnice. Objekt bude mať samostatný vstup, vnútorné schodisko 
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a nákladný výťah na dopravu muzeálií. Depozitár vznikne v suteréne a na 2. nadzemnom podlaží. 

Na 1. nadzemnom podlaží budú pracoviská pre výtvarníka, konzervátora, údržbára a sklad 

mobiliáru. Na druhom podlaží bude okrem depozitáru aj pracovisko knihovníčky s knižnicou. 

                                       

                     V snahe podporiť myšlienku projektu Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši 

a Muzeum Beskyd Frýdek-Místek podpíšu Memorandum o spolupráci, ktorého predmetom je 

prejavenie vôle navzájom spolupracovať aj nad rámec aktivít predkladaného projektu. 

 

Rozpočet projektu 

Celkové oprávnené výdavky projektu (spolu za všetkých partnerov):                  992 895,39 EUR 

z toho celkové oprávnené výdavky projektu pre mesto Lipt. Mikuláš   824 382,39 EUR 

z toho investícia (Rekonštrukcia depozitára Múzea Janka Kráľa podľa PD)               785 632,63 EUR 

Financovanie projektu za mesto Liptovský Mikuláš: 

Európsky fond regionálneho rozvoja (85% z COV1)  700 725,03 EUR 

Štátny rozpočet SR (10% z COV)     82 438,24 EUR 

Spolu NFP2 (95% z COV)   783 163,27 EUR 

Vlastné zdroje mesta (5% z COV)    41 219,12 EUR  

 

Projekt bude spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku v max. výške 783 

163,27 EUR  ktorý bude mestu poskytnutý formou refundácie oprávnených nákladov. Všetky 

výdavky je mesto povinné uhradiť najprv z vlastných zdrojov. 

 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a  MsZ.  
Hlasovanie:  
Za:   5              Proti:     0              Zdržal sa:     0 
 
 
7/ Správa o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v nájomných bytoch vo 
vlastníctve mesta LM za 1. polrok 2016   
Predložený materiál prezentoval Bc. Kandera. 
Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov je v organizačnej štruktúre mestského úradu 
v Liptovskom Mikuláši začlenené pod odbor vnútornej správy. Aktuálne má v správe 39 bytových 
objektov pozostávajúcich z 591 mestských nájomných bytov, 33 nebytových objektov 
pozostávajúcich zo 162 samostatných nebytových priestorov, mestskú ubytovňu s kapacitou 33 
izieb a 7 kultúrnych domov nachádzajúcich sa v prímestských častiach Liptovského Mikuláša. 
Nájomcovia a užívatelia mestských nájomných bytov sú povinní mesačne uhrádzať nájomné 
(užívanie bytu) a služby spojené s užívaním bytu.   

Vymáhanie pohľadávok vzniknutých z nedoplatkov na nájomnom, užívaní bytu a službách 
spojených s užívaním bytu je zabezpečované rôznymi spôsobmi. V rámci mimosúdneho konania 
sa s dlžníkmi na oddelení správy bytov a nebytových priestorov uzatvárajú dohody o uznaní dlhu, 
dohody o pristúpení k záväzku, dohody o prevzatí dlhu, prípadne je pohľadávka prihlásená do 
dedičského konania.  
  Ďalšou z foriem vymáhania pohľadávok  je  vysoko účinné zavádzanie Inštitútu osobitného 
príjemcu v úzkej spolupráci s pracovníkmi oddelenia bytových a sociálnych vecí, a to u nájomcov 
bytov nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi. Zámerom je zaistenie pravidelnosti splátok už 
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vzniknutých nedoplatkov a zároveň zamedzenie vzniku nových pohľadávok, čo v takýchto 
prípadoch vedie k zastabilizovaniu platobnej disciplíny a zníženiu predmetného dlhu.  
  

Postup pri vymáhaní pohľadávok. 

 komunikácia pri osobných stretnutiach, 
 upomienkové konanie, 
 mimosúdne konanie (dohody o uznaní dlhu, dohody o pristúpení k záväzku, dohody 

o prevzatí dlhu), 
 výpovede z nájmu bytov, 
 výzvy k odovzdaniu bytov, 
 postúpenie vymáhania pohľadávky  právnemu zástupcovi oddelenia, 
 zaslanie predžalobnej výzvy právnym zástupcom oddelenia, 
 podanie žaloby o zaplatenie právnym zástupcom oddelenia (návrh na vydanie platobného 

rozkazu), 
 zaslanie predexekučnej výzvy právnym zástupcom oddelenia, 
 vymáhanie pohľadávky v exekučnom konaní prostredníctvom súdneho exekútora. 

 
Odpisy pohľadávok. 
 

Podstatným dôvodom, kedy môže mesto trvalo upustiť od vymáhania pohľadávky je prípad, 
kedy dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani v rámci dedičského konania 
(vymáhaním na dedičoch dlžníka), čo zakladá možnosť mesta Liptovský Mikuláš upustiť od 
vymáhania pohľadávky v zmysle čl. 7 odsek 2 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
Liptovský Mikuláš.  

V prípade, ak zo skutkového stavu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by nebolo 
úspešné, je podaný návrh na odpis v zmysle článku 7 odsek 2 písm. e) predmetných zásad 
hospodárenia. Ide najmä o stav dlhodobej sociálnej núdze bývalých nájomníkov, či užívateľov 
bytov, ich príjem je nepostihnuteľný a navyše je treba poukázať na skutočnosť, že v prípade 
neúspešných exekučných konaní, znáša trovy exekúcie oprávnený – mesto Liptovský Mikuláš, čo 
predstavuje nezanedbateľnú časť vymáhanej sumy. 

Dôvodom návrhu na odpis je taktiež prípad, kedy sa pohľadávka premlčala a dlžník 
odmieta dlh dobrovoľne uhradiť. Predmetné zakladá možnosť mesta Liptovský Mikuláš upustiť od 
vymáhania pohľadávky v zmysle čl. 7 odsek 2 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
Liptovský Mikuláš.    

Taktiež je možné upustiť od vymáhania v odôvodnených prípadoch, v zmysle článku 7 odsek 
2 písm. g), kedy ide o pohľadávku nepresahujúcu 50,- € a náklady na jej vymáhanie by presiahli 
hodnotu pohľadávky.  

V sumárnom vyjadrení sa takto v sledovanom období od 01.01.2016 do 30.06.2016 inicioval 
návrh na odpis pohľadávok vo výške 6 631,32 €.   

 

Inštitút osobitného príjemcu.      
 

Mesto Liptovský Mikuláš  v 21-tich prípadoch aktívne využíva inštitút osobitného príjemcu 
zriadený pre nájomcov mestských nájomných bytov, ktorí sú poberateľmi dávky a príspevkov 
v hmotnej núdzi. V zmysle rozhodnutí o určení osobitného príjemcu je mesto  príjemcom  tejto 
dávky a príspevkov, pričom podmienkou je platná nájomná zmluva uzavretá s nájomcom, uznanie 
dlhu nájomcom a uzavretý splátkový kalendár. Cieľom je zamedzenie vzniku nových pohľadávok 
a zároveň postupné splácanie už vzniknutých nedoplatkov. Z príspevku na bývanie a v zmysle 
dohôd o splátkach v rámci zriadeného inštitútu získalo mesto za prvý polrok 2016 od neplatičov  
sumu vo výške 9 400,18 €. Pre porovnanie za celý rok 2015 bola v rámci inštitútu v zmysle 
mesačných predpisov a splátkových kalendárov vymožená a uhradená čiastka 17 799,31 €. 
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Uvedené sumy boli poukazované na bežný nájom, splátku dlhu nájmu, služby spojené s užívaním 
bytu a miestny poplatok za komunálny odpad. 
 
 K 30.06.2016 eviduje správca nedaňovej pohľadávky, oddelenie správy bytov a nebytových 
priestorov mesta Liptovský Mikuláš  na účte č. 318 2 3 2 – pohľadávky za nájomné byty, stav 
pohľadávok k 30.06.2016 vo výške 398 126,90 €. Tento stav pozostáva z preplatkov vo výške 
68 486,29 € a nedoplatkov vo výške 466 613,19 €, pričom nedoplatky v lehote splatnosti sú vo 
výške 73 207,51 € a nedoplatky po lehote splatnosti predstavujú výšku 393 405,68 €.  

V sledovanom období od 01.01.2016 do 30.06.2016 bolo predpísané základné nájomné vo 
výške  286 183,70 € a uhradené základné nájomné vo výške  287 083,67 €. V období od 
01.01.2016 do 30.6.2016 sme vymohli od dlžníkov nedoplatky vo výške približne 19 240,- €.  

 
Po 30.06.2016 boli vymožené už ďalšie nedoplatky, a to približne vo výške 6 570,- €. 

Podstatnú časť neplatičov aj naďalej tvoria užívatelia bytov nachádzajúcich sa v osade Hlboké, na 
Športovej, Sládkovičovej, Vrbickej, Hurbanovej, Priemyselnej ulici a ulici 1. mája 194/32. Výška 
nedoplatku v tomto prípade predstavuje sumu 232 034,75 €, z celkovej výšky pohľadávok, čo tvorí 
49,72 %. Naďalej ostávajú problémom užívatelia bytov v týchto lokalitách, ktorí nie sú poberateľmi 
dávky v hmotnej núdzi,  a teda nie je možné zriadiť Inštitút osobitného príjemcu. Vo väčšine týchto 
prípadov nedochádza k pravidelnej mesačnej úhrade za užívanie a služby spojené s užívaním 
bytu, prípadne rodiny neplatia vôbec.  

Veľkým percentom, a to približne vo výške 35 %, sa na nedoplatkoch podieľajú aj dlhodobí 
neplatiči, ktorí sú v súčasnosti už z bytov vysťahovaní. Takéto pohľadávky sú zabezpečené súdne 
aj exekučne, ich splatenie je však problematické, zdĺhavé, pretože sa jedná o ľudí v nepriaznivej 
sociálnej a finančnej situácii. Zaznamenané splátky sú teda minimálne.  

   
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a  MsZ.  
Hlasovanie:  
Za:   5              Proti:     0              Zdržal sa:     0 
 
 
Ing. Urbanovič ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ľubica Kubovčíková                                    Overil: Ing. Rudolf Urbanovič v.r. 
V Liptovskom  Mikuláši  4.10.2016                                             predseda  


