
 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96,  
e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111 

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 

 
Záznam zo zasadnutia    komisie finančnej a majetkovo-právnej  

zo dňa  4.6.2018 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 305 v budove MsÚ v Liptovskom 
Mikuláši. 

 
 
Prítomní členovia:   Ing. Rudolf Urbanovič, Ing. Marta Gutraiová, MUDr. Miroslav Boďa ,Miroslav 
Burgel, Ľuboš Trizna 
 
Prítomní členovia poradného zboru:  Ing. Miroslav Uličný, JUDr. Alena Oberučová, Ing. Jaroslav 
Lehotský 
  
Hlavný kontrolór mesta:  PhDr. Jozef Fiedor 
 
Tajomníčka komisie: Ľubica Kubovčíková  
 
Zasadnutie viedol predseda komisie Ing. Rudolf Urbanovič. Privítal prítomných členov, uviedol 
program, ktorý je potrebné prerokovať na zasadnutí komisie.  
 
P r o g r a m : 
 

1. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2017 – Informačné 
centrum      

2. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2017 – VPS            
3. Správa o realizácii projektov z participatívneho rozpočtu mesta zabezpečovaných 

prostredníctvom gestorov rozpočtu v roku 2017    
4. Informatívna správa o postupoch MŠZ,s.r.o. pri príprave rekonštrukcie futbalového 

štadióna MFK Tatran v LM  
5. Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie 

s majetkovými právami mesta   
6. Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti MHK 32 LM   
7. Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto LM majetkovú 

účasť  
8. Správa o činnosti združení , v ktorých má mesto LM účasť za rok 2017  
9. Návrh na zmeny rozpočtu mesta na rok 2018 
10. Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 

 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený program prerokovať na zasadnutí komisie FMP. 
Hlasovanie:  
Za:  5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
1.Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2017 – Informačné centrum      
 
Predložený materiál prezentovala p. Anna Mydliarová, ekonómka IC. 
 
  
Organizácia k 31.12. 2017 dosiahla nasledovné výsledky hospodárenia: 
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Hlavná činnosť - HČ                                                    

 Výnosy:                      182 377,26 €  

 z toho:                

      -      dotácia od zriaďovateľa na krytie prevádzkových nákladov a marketing  125 279,44 €                                              

      -      výnosy  z kapitálových transferov             4 476,00 €        

      -      účelový finančný príspevok z KOCR a OOCR (informačný servis)                46 000,00 €     

      - finančný príspevok z ÚPSVaR na vytvorenie pracovného miesta       5 983,46 € 

      - ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti – ročné zúčtovanie ZP                     638,36 €      

                  

            Náklady:                                        182 377,26 € 

   z toho: 

       -    prevádzkové náklady                              162 901,26 € 

       -    náklady na marketing                                                  15 000,00 € 

       -    odpisy hmotného investičného majetku                                                  4 476,00 € 

 

            Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti – vyrovnaný rozpočet                            0,00 €                                             

 

            Vedľajšia hospodárska činnosť - VHČ 

            Výnosy:         103 307,25 € 

            Náklady:         103 230,77 € 

            Výsledok hospodárenia z vedľajšej hospodárskej činnosti                                  76,48 €                                           

 

INFORMAČNÉ CENTRUM mesta je príspevková organizácia Mesta Liptovský Mikuláš a  

jeho hlavná marketingová organizácia v oblasti domáceho a aktívneho cestovného ruchu 

a podpory rozvoja podnikania v meste. Zastrešuje informačný servis služieb cestovného ruchu 

smerom k návštevníkom mesta a  miestnemu obyvateľstvu, zabezpečuje marketing a komunikáciu 

mesta v oblasti cestovného ruchu, tvorbu a realizáciu vlastných produktov a zabezpečenie 

komerčných doplnkových služieb. ICM je partnerom verejného aj súkromného sektora, 

predovšetkým miestnych subjektov pôsobiacich vo sfére CR a regionálnych organizácií OOCR 

REGION LIPTOV a Klastra Liptov, ktorých je Mesto členom. Zabezpečuje koordináciu mestského 

cestovného ruchu  na báze partnerstva s týmito subjektmi  a je taktiež výkonnou zložkou mesta 

v zabezpečovaní aktivít vyplývajúcich z členstva v regionálnych organizáciách, ako aj pri 

spolupráci s KOCR - Žilinský turistický kraj.        

Hlavná činnosť INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský Mikuláš bola v roku 2017 

financovaná z nasledovných zdrojov: príspevku zriaďovateľa, príspevku Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu  REGION LIPTOV (členské Mesta v OOCR + štátna dotácia podľa zákona 

91/2010 Z. z. o podpore CR), z Krajskej organizácie Cestovného ruchu, finančného príspevku 

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu vytvárania pracovných miest u verejných 

zamestnávateľov a  z ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti.  

 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za:  5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
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2. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2017 – VPS   

Predložený materiál prezentoval Ing. Miroslav Uličný, ekonomický námestník. 

 

VPS dosiahli k 31.12.2017: 

Výnosy 

v hlavnej činnosti     3 557 415,39 € 

v podnikateľskej činnosti    1 050 593,22 € 

výnosy spolu       4 608 008,61 € 

      

 Náklady 

v hlavnej činnosti     3 548 816,94 € 

v podnikateľskej činnosti    1 042 753,20 € 

náklady spolu       4 591 570,14 €  

 

 

Výsledok hospodárenia 

v hlavnej činnosti kladný výsledok hospodárenia                     8 598,45 € 

v podnikateľskej činnosti kladný výsledok hospodárenia         7 840,02 € 

celkový kladný výsledok hospodárenia         16 438,47 €  

 

- Organizácia už tretí rok hospodári bez výnosov, ktoré niesla skládka TKO Veterná Poruba 

v objeme 550 000,- € a prislúchajúceho hospodárskeho výsledku vo výške cca 200 000,- €. 

 

- VPS Liptovský Mikuláš v plnom rozsahu zabezpečovali separovaný zber na území mesta 

Liptovský Mikuláš, napriek tomu ¾ roka tieto náklady neboli pokryté, resp. uhrádzané. 

Dôvodom bolo neplnenie si elementárnej povinnosti OZV Recyklogroup, a.s., t. j. úhrady 

faktúr za služby v 1. polroku, ako aj absencia OZV v 3. kvartáli pre nejasnosť 

(nedokonalosť) zákona.  

 

- Havarijná situácia na skládke TKO, ktorá sa vyžiadala dodatočné neproduktívne náklady vo 

výške 153 385,- €.  Tieto náklady na základe rokovaní a žiadostí boli nakoniec 

zriaďovateľom refundované.  

     Napriek týmto problémom vo finančnej oblasti, VPS si v plnom rozsahu plnili svoje úlohy 

zadané zriaďovateľom prostredníctvom rámcovej zmluvy. Významne tak prispeli k oceneniu 

Liptovského Mikuláša v anonymnej súťaži ako „Naj mesto“. Zároveň napriek uvedeným problémom 

pokračovala inovácia strojového parku na báze vlastných zdrojov, ako aj čerpania nenávratných 

finančných prostriedkov.  

 

1. Popis hlavnej a podnikateľskej činnosti 

 

a) Náklady 

 

     V štruktúre nákladov oproti predchádzajúcim obdobiam nedošlo k výraznej zmene. 

Zaznamenaný bol ale nárast nákladov medziročne o 463 811,- €. Dôvodom bol hlavne medziročný 

nárast na účtoch sk. 51 – služby o 219 741,- €, z toho v nákladoch na opravu komunikácii 99 514,- 

€, skladovanie odpadu podnikateľskej činnosti 47 614,- €, vo zvýšených nákladoch za 

nerealizované separáty 25 761,- € a náklady na opravu áut vzrástli o 15 133,- €.  
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     Ďalšou položkou, ktorá výrazne ovplyvnila medziročný nárast nákladov boli ostatné pokuty vo 

výške 119 838,- €. Súviseli s havarijnou situáciou na skládke TKO Veterná Poruba a spôsobom 

obstarania jej uzatvorenia.  

     Mzdové (osobné) náklady medziročne vzrástli o 59 020,- €, ale pri pohľade cez tzv. „halierový 

ukazovateľ“ , mzdový vývoj bol odborne usmerňovaný (39,04 centov na euro výkonov v r. 2016 

a 36,94 centov v r. 2017, medziročný pokles mzdovej nákladovosti 5,38 %).  

     Ostatné náklady (dane a poplatky, odpisy, tvorba zákonných rezerv) sú v porovnateľnej výške 

z predchádzajúcim rokom (viď. prílohy).  

 

b) Výnosy 

 

     Objem výnosov v r. 2017 bol 5 058 787,- €, čo je medziročný rast o 423 376,- €. Výnosy 

z hlavnej činnosti predstavovali čiastku 3 940 235,- €, čo je z porovnateľným obdobím vyššie 

o 243 850,- €. Celé navýšenie výnosov bolo z titulu zvýšenia bežných transferov, z toho však 141 

824,- € bežné transfery na pokrytie neproduktívnych nákladov skládky TKO Veterná Poruba.  

     Výnosy z podnikateľskej činnosti boli zúčtované vo výške 1 118 551,- €, medziročne vzrástli 

o 179 525,- €. Nárast bol zaznamenaný v tržbách predaja služieb o 122 125,- € a tržby za tovar 

(hlavne predaj separátov) o 40 587,- €.  

     Rozhodujúcou mierou na tržbách v podnikateľskej činnosti sa podieľajú strediská NS – 17, 

Vývoz odpadov v objeme 267 334,- €, NS – 25, Separačná hala v objeme 289 631,- € a NS – 20, 

Miestne komunikácie v objeme 140 370,- €. Progresívny nárast tržieb až o 20,1% medziročne, 

dosiahlo stredisko NS – 21, Pohrebníctvo a cintoríny.  

     Podiel podnikateľskej činnosti na výkonoch celkom predstavoval 22,11%, čo je medziročné 

zvýšenie o 1,85%-ného bodu.  

 

c) Hospodársky výsledok 

 

      VPS Liptovský Mikuláš aj v r. 2017 hospodárili s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 

16 438,- €. Oproti r. 2016 bol hospodársky výsledok nižší o 40 435,- €. Spôsobené to bolo 

jednoznačne vystaveným dobropisom voči spoločnosti Recyklogroup, a.s., vo výške 46 420,- € bez 

DPH. Vystavený dobropis bol v súlade s obchodnými podmienkami vyplývajúcimi zo zmluvy 

s touto spoločnosťou.  

     Hospodárskemu výsledku je v priebehu roku venovaná náležitá pozornosť. Jeho kladná 

hodnota významnou mierou ovplyvňuje finančnú stabilitu organizácie. Pravidelne po zúčtovaní 

príslušného mesiaca sú výsledky hodnotené na pracovnej porade.  

     Z pohľadu jednotlivých nákladových stredísk, väčšina z nich je v kladnom hospodárskom 

výsledku, teda v zisku. Výnimku tvoria nákladové stredisko 25 – Separačná hala so stratou vo 

výške 13 688,- € z titulu nadmernej zamestnanosti (povinné zamestnávanie 17 zamestnancov 

podľa zmluvy na čerpanie EÚ fondov). Najvýraznejšia strata je strata na nákladovom stredisku 14 

– Mobilná ľadová plocha. Napriek finančnému transferu vo výške 59 266,- €, stredisko bolo 

stratové v objeme 26 909,- €. Je na vedení mesta rozhodnúť o efektivite prevádzky mobilnej 

ľadovej plochy, ktorá ročne stojí mesto a VPS takmer 89 200,- € a v prevádzke je cca 80 dní.  

 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za:  5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
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3.Správa o realizácii projektov z participatívneho rozpočtu mesta zabezpečovaných 

prostredníctvom gestorov rozpočtu v roku 2017  

Predložený materiál prezentoval Ing. Matej Géci, hlavný koordinátor PTR,  Ing. Eva Hudecová, 

komunálny manažér a vnútorný audítor. 

 

Mesto Liptovský Mikuláš sa už v roku 2015 začalo zaoberať prípravou pravidiel participatívneho 

rozpočtu a vytvorením finančného balíka na realizáciu projektov PTR v rozpočte na rok 2016.  

V roku 2016 bol zrealizovaný pilotný projekt participatívneho rozpočtu, ktorého cieľom bolo a je 

priamo zapojiť obyvateľov Liptovského Mikuláša do rozhodovacieho procesu pri prerozdeľovaní 

vyčlenených finančných prostriedkov  z rozpočtu mesta.  Ide tak o vytváranie vzťahu medzi 

samosprávou a občanmi, čo v praxi znamená formovanie novej, demokratickejšej formy riadenia 

a rozhodovania. Účasť (participácia) občanov má priamy dopad na rozpočet mesta, a to 

presmerovaním verejných zdrojov na projekty, ktoré sú prioritou pre samotných obyvateľov mesta.  

 

Prvé Pravidlá  PTR schválilo Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 17.9.2015 uznesením č. 

105/2015, ktoré boli v roku 2017 novelizované uznesením číslo 17/2017 zo dňa 24. 3. 2017. 

Aplikácia návrhov projektov priniesla praktické poznatky, ktoré boli podrobne zmonitorované, 

prehodnotené na úrovni gestorov programového rozpočtu a sú pripravené na ďalšie posúdenie. 

Podľa § 3 platných Pravidiel PTR mestské zastupiteľstvo prostredníctvom hlavného koordinátora 

prerokováva predloženú správu o realizácii projektov financovaných z PTR najneskôr do 30. júna 

za predchádzajúci kalendárny rok.  

 

Do PTR sa v roku 2017 zapojilo celkovo 70 navrhovateľov projektov. Na žiadosť predkladateľa bol 

jeden projekt späťvzatý a 8 projektov nesplnilo stanovené náležitosti. Do verejného zvažovania, 

ktoré sa uskutočnilo 14.06.2017 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši 

a ktorého verejné zvažovanie viedol hlavný koordinátor PTR, bolo zaradených 61 návrhov 

projektov. Výsledkom prerokovania bolo v konečnej fáze 21 schválených projektov, ktoré boli 

podporené z rozpočtu mesta,  v rámci rozpočtového roku 2017.  

 

V rozpočte mesta na rok 2017 bolo na PTR vyčlenených 50 000 eur, čo je dvojnásobok sumy 

z predchádzajúceho roka (2016). Finančné prostriedky na realizáciu schválených projektov boli 

rozpočtovými zmenami presunuté na programy rozpočtu:  08 (Miestne komunikácie), 09 

(Prostredie pre život), 13 (Kultúra) a 15 (Sociálne služby a sociálna pomoc) podľa účelu ich 

použitia. Po obstaraní materiálu a služieb na  21 schválených  návrhov projektov,  dosiahli výdavky 

na realizáciu návrhov projektov z PTR v roku 2017 sumu 50 188,54 eur a návrhy projektov PTR 

boli tak finančne ukončené.  

 

Výber návrhov projektov sa uskutočnil zo 61 predložených návrhov projektov tak, aby finančné 

prostriedky vyčlenené na PTR smerovali do každej mestskej časti.  Pre  ilustráciu prikladáme 

tabuľkový prehľad zrealizovaných návrhov projektov,  fotodokumentáciu  a mapku mestských častí 

s uvedením čísla projektu.  

 

Podklady k vypracovaniu prehľadu o zrealizovaných a ukončených projektoch poskytli 

zamestnanci odboru životného prostredia a dopravy, oddelenia mládeže, športu a kultúry, odboru 

sociálneho a odboru finančného, ktorí zabezpečovali realizáciu projektov. V zmonitorovaných 
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poznatkoch a pripomienkach k realizácii návrhov projektov financovaných z PTR mesto eviduje aj 

podnety na smerovanie projektov do ďalších oblastí.   Realizáciu návrhov projektov z PTR bude 

potrebné smerovať viac do občianskej participácie vzhľadom na to, že doteraz išlo prevažne 

o podnety, ktoré realizovalo mesto. 

     

Pre rok 2017 bolo z rozpočtu mesta  vyčlenených  na účely participatívneho rozpočtu 50 000 eur, 

pričom maximálny finančný rámec na jeden predložený projekt nesmel prekročiť hranicu 15 % 

z celkového schváleného rozpočtu na participatívny rozpočet, čo je 7 500 eur.  

 

Na základe skúseností z predchádzajúcich dvoch rokov mesto aj pre rok 2018 schválilo v rozpočte 

sumu 50 000 eur a podľa platných Pravidiel PTR sa už dňa 25.4.2018 uskutočnilo  verejné 

zvažovanie, v rámci ktorého bolo na realizáciu vybratých 23 návrhov projektov. Informácie 

o schválených a realizovaných projektoch  za jednotlivé roky sú zverejnené na webovej stránke 

mesta. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za:  5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
   
4.Informatívna správa o postupoch MŠZ s.r.o pri príprave rekonštrukcie futbalového 
štadióna MFK Tatran v LM  
Predložený materiál prezentovala Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ. 
 
1. Informácia o podmienkach poskytnutia finančného úveru vo výške 375 000 eur 
 
Na základe pozitívnych skúseností s reúverovaním i ďalšími druhmi úverov, ktoré mestu poskytla 
Všeobecná úverová banka, táto bola oslovená konateľmi Mestských športových zariadení, s.r.o. 
(ďalej len MŠZ), a požiadaná o predloženie úverových podmienok pre poskytnutie úveru vo výške 
375 000 eur na dobu 10 rokov. Východiskom bol podnikateľský plán schválený Mestským 
zastupiteľstvom v decembri 2017.  
 
Vzhľadom na to, že MŠZ sú novozriadenou spoločnosťou bez histórie a finančných výsledkov, 
majetok vložený mestom je ešte v štádiu zavkladovania, posudzovanie prebiehalo postupne, 
uskutočnili sa viaceré stretnutia a  odborné konzultácie na obidvoch stranách a nakoniec VÚB 
pristúpila k predloženiu úverovej ponuky s tým, že bude požadovať poskytnutie nasledovných 
podkladov: 
 
• Predloženie dotačnej zmluvy  na poskytnutie dotácie na rekonštrukciu, modernizáciu 

a výstavbu futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši vo výške 750.000 eur 
• Preukázanie spolufinancovania rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového 

štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši futbalovým klubom MFK Tatran Liptovský 
Mikuláš – Podbreziny vo výške 125.000 eur 

• Preukázanie zabezpečenia zdrojov Spoločnosti (MŠZ) na splácanie úveru 
s príslušenstvom – predloženie nájomnej zmluvy na prenájom futbalového štadióna MFK 
Tatran v Liptovskom Mikuláši, s potrebnou výškou ročného nájomného, uzatvorenej 
s futbalovým klubom  MFK Tatran Liptovský Mikuláš – Podbreziny 

• Predloženie výpisu z uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš – 
schválenie zvýšenia výšky ročnej dotácie mesta pre MFK Tatran Liptovský Mikuláš – 
Podbreziny, tak aby MFK Tatran Liptovský Mikuláš – Podbreziny mal zdroje na úhradu 
nájomného pre Spoločnosť za prenájom futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom 
Mikuláši 
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• Predloženie stavebného povolenia rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového 
štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši 

• Predloženie rozpočtu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna MFK 
Tatran v Liptovskom Mikuláši 

• Predloženie Zmluvy o dielo rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna 
MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši 

• Predloženie návrhu na vklad záložného práva k zakladanému nehnuteľnému majetku 
potvrdeného katastrálnym úradom.  

 
Za úver bude  MŠZ ručiť majetkom - pozemkami areálu MFK, ktoré má vo svojom vlastníctve. 

 
Pracovná skupina založená v súlade s odporúčaním mestského zastupiteľstva a ktorá 
spolupracuje od založenia MŠZ, vypracovala akčný plán, ktorý obsahuje úlohy a termíny ich 
splnenia. V prípade nejasností konzultovala právne otázky i s poradenskou spoločnosťou.  Do 
predloženia správy boli okrem výberu úverujúcej banky zrealizované nasledovné úkony: 
 

• daňové registrácie (daň z príjmov PO, DPH) 

• dispozičné práva k účtu spoločnosti 

• vytvorenie vlastnej webovej stránky: www.mszlm.sk 

• uzatvorenie zmlúv a ich zverejnenie (zmluva o spolupráci pri rekonštrukcii futbalového 
štadióna medzi Slovenským futbalovým zväzom a MŠZ,  vedenie účtovníctva, inžiniering, 
zriadenie webovej stránky, dohoda o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera 
verejného sektora – registrácia Spoločnosti v registri partnerov verejného sektora), 

• príprava ďalších zmluvných vťahov MŠZ s MFK Tatran, mesto a  VPS (nájom a 
prevádzkovanie areálu umelého trávnika), 

• vklad nehnuteľností  do majetku MŠZ - zápis do katastra bol podaný 18. 5. 2018  

• vypracovanie projektovej dokumentácie, 

• príprava podkladov pre vydanie stavebného povolenia, 

• proces verejného  obstarávania – súťaž vyhlásená Výzvou na predkladanie ponúk 
zverejnenou vo vestníku VO č. 88/2018 zo dňa 4. 5. 2018 pod č. 6424 – WYP. 
Predkladanie ponúk je stanovené na 11. 6. 2018 do 10:00 hod. Následne sa bude 
realizovať otváranie obálok a hodnotenie ponúk komisiou. 

• zahájenie stavebných prác je plánované  v polovici mesiaca júl 2018 
 
2.  Analýza možných príjmov novovzniknutej obchodnej spoločnosti 
 
Základnou úlohou MŠZ je zabezpečenie modernizácie FŠ MFK Tatran v súlade so zmluvnými 
podmienkami s poskytovateľom dotácie - Slovenským futbalovým zväzom. Tento proces je 
smerovaný tak, aby bol štadión prevádzkyschopný cca od septembra 2018 (dotačné podmienky sú 
dané na realizačné obdobie 2 rokov!).  
 
Hlavným zdrojom MŠZ budú príjmy z prenájmu majetku, predovšetkým od MFK Tatran. MFK 
Tatran pracuje ročne s rozpočtom vo výške do 380 000 – 400 000 eur, SFZ platí rozhodcov 
a delegátov cca 40 000 eur a 100 000 eur prispieva na činnosť, členské príspevky sa pohybujú 
okolo 15 000 eur, pričom sponzorsky si MFK dokáže zabezpečiť cca 130 000 eur. Mesto Liptovský 
Mikuláš mu doposiaľ  ročne prispievalo dotačnou  čiastkou 130-150 tis. eur ročne a túto čiastku 
bude potrebné navýšiť v súvislosti s novou položkou MFK - nájmom areálu FŠ. Navýšenie bude 
potrebné v ročnej výške 53 000  eur (t.j. celkom cca 183 000 eur).  Príjmy MŠZ budú prednostne 
použité na splácanie úveru a úrokov. 
 
Po ukončení investičnej akcie bude mať MŠZ priestor pre rozvinutie ďalších aktivít a zabezpečenie 
príjmov aj z iných zdrojov. V súlade so zaregistrovanými činnosťami v obchodnom registri sa môže 
rozvíjať v nasledovných oblastiach: 
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V súčasnej dobe MŠZ nemá vlastných zamestnancov a všetky úkony zabezpečujú jej konatelia v 
spolupráci s odbornými pracovníkmi MsÚ. Potrebné odborné  služby  sú obstarávané 
dodávateľsky. 
 
3. Informácia o usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov medzi všetkými   
    zúčastnenými stranami 
 
MŠZ bude mať nasledovné majetkovo-právne vzťahy:  
 

• ako záväzky -  poskytnutie dotácie od SFZ, poskytnutie úveru od VÚB, vedenie účtovníctva, 
inžiniering a stavebný dozor, vedenie webovej stránky, plnenie povinnosti oprávnenej osoby 
pre partnera verejného sektora, dodávateľa stavby -modernizácie FŠ MFK Tatran. S mestom a 
VPS bude uzatvorená zmluva o nájme umelého trávnika, ktorého prevádzkovanie bude naďalej 
zabezpečovať VPS.   Zmluvy s partnermi už boli uzatvorené, až na zmluvu s mestom (smerom 
k VPS) a zmluvu na dodávateľa stavby, ktorý vzíde z verejného obstarávania. Všetky potrebné 
nové zmluvné vzťahy pripravuje právny odbor mesta, 
 

• pohľadávkový charakter bude mať nájomná zmluva s MFK Tatran na využitie areálu FŠ MFK 
Tatran a s mestom na využitie umelého trávnika. Na príprave zmlúv pracuje právny odbor a 
zmluvy sú postupne podpisované a zverejňované. 

 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál  prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
5.Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie 
s majetkovými právami mesta  
Predložený materiál prezentovala  Ing. Renáta Todáková, vedúca oddelenia majetkovoprávneho  
a Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho. 

 
1.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 6581/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 

podľa geometrického plánu č. 45347191-28/2018, nachádzajúceho sa na ul. kpt. Nálepku, 

v prospech spoločnosti HAKO, a.s., so sídlom Štefánikova 1361/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, 

IČO: 36 378 186, za kúpnu cenu 1 254 eur (t. j.66 eur/m2). Účelom prevodu je osadenie posuvnej 

➢ prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, 
➢ poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, 
➢ prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s 

prenájmom, 
➢ organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 
➢ Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
➢ ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, 
➢ prípravné práce k realizácii stavby, 
➢ uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 
➢ dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 
➢ čistiace a upratovacie služby. 
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brány do areálu žiadateľa (pozemok parc. č. KN-C 5583/69 je areálom žiadateľa,  LV č. 5897), 

ktorej výsuvná časť bude zasahovať do pozemku parc. č. KN-C 6581/4. Všeobecná hodnota 

pozemku parc.č. KN-C 6581/4 podľa znaleckého posudku č. 82/2018 zo dňa 12.04.2018 

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

eur, t.j. 22,66 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve 

k 31.05.2018 predstavuje 315,34 eur, t.j. 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 minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 

– 66 eur/m2. Ide o prevod majetku 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 sa nachádza pri pozemku parc.č. KN-C 5583/69 

vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorý využije časť pozemku vo vlastníctve mesta a časť svojho 

pozemku v súvislosti s osadením posuvnej brány do areálu spoločnosti;  

-  pozemok (vzhľadom na jeho tvar) je z hľadiska jeho situovania pre mesto nevyužiteľný, 

nakoľko časť pozemku sa nachádza v blízkosti komunikácie a časť v tesnej blízkosti stavby garáže 

vo vlastníctve fyzických osôb, ktorí písomne vyjadrili svoj nezáujem o jej odkúpenie. 

Uznesenie komisie: 

Komisia odporučila kúpnu cenu  66 eur/m2   a predložený materiál  prerokovať v MsR a MsZ. 

Hlasovanie:  

Za: 5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 

2.uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete 

(podzemného vedenia NN kábla), v k. ú. Liptovský Mikuláš – medzi povinným z vecného bremena, 

mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 6585 (KN-E 6585, LV č. 7123) 

a parc. č. KN-C 6583 (LV č. 4401) a oprávneným z vecného bremena, spoločnosťou 

Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 

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

Mikuláš – Čsl. Brigády – NNK vedenie pre 9 b. j.“, na ktorú bolo 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 neobmedzeného a odplatného  vecného 

bremena spočívajúceho v práve uloženia inžinierskej siete 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. 46193537-233/2017 a v práve vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete, v prospech 

vlastníka inžinierskej siete ako oprávneného z vecného bremena. Strana oprávnená z vecného 

bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena pri podpise zmluvy o vecnom bremene 

jednorazovú odplatu vo výške 2 315,50 eur, čo je cena stanovená znaleckým posudkom č. 

135/2018 zo dňa 06.04.2018 vyhotoveného znaleckou organizáciou Znalex s. r. o., so sídlom 

Hronská 1, 960 01 Zvolen. Ide o uzatvorenie zmluvy podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

Uznesenie komisie: 

Komisia odporučila jednorázovú odplatu za vecné bremeno podľa znaleckého posudku, čo je 

v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta vo výške 2 315,50 a  predložený 

materiál  prerokovať v MsR a MsZ. 

Hlasovanie:  

Za: 5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
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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, zriadenie 

predkupného práva v prospech mesta Liptovský Mikuláš a zriadenie vecného bremena 

spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí v k. ú. Liptovský Mikuláš, a to:  

pozemku  parc. č. KN-C 358/45 zastavané plochy a nádvoria o výmere 235 m2 podľa 

geometrického plánu č. 32271093-145/2017, nachádzajúceho sa pri objekte evanjelického 

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

cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, so sídlom Biskupský úrad VD, Hlavná 137, 080 01 

Prešov, IČO: 31 997 520 ako zriaďovateľovi Evanjelickej spojenej školy, so sídlom Komenského 

10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 37 975 650,  za kúpnu cenu vo výške 1 euro. Pozemok parc. 

č. KN-C 358/45 svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom parc. č. KN-

C 358/19 a so stavbou: „Učebný blok“ súp. č. 3933 stojacou na parcele č. KN-C 358/10 vo 

vlastníctve nadobúdateľa (LV č. 6836), pričom ide o scelenie a zarovnanie s pozemkom parc. č. 

KN-C 358/19 a vytvorenie priestoru na rozšírenie výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci 

pestovateľských prác žiakov Evanjelickej spojenej školy. 

Kúpna zmluva bude uzatvorená za podmienky zriadenia predkupného práva v prospech mesta 

Liptovský Mikuláš podľa § 603 ods. 2 Občianskeho zákonníka na celý predmet kúpy za rovnakú 

cenu, za akú ho kupujúci nadobudol, a to pre prípad akéhokoľvek prevodu na tretiu osobu. 

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

pôjde o zriadenie predkupného práva ako časovo neobmedzeného. V zmluve bude dohodnuté, že 

kupujúci sa zaväzuje, že predmet kúpy bude využívať výlučne na výchovnovzdelávací proces 

a s tým súvisiace činnosti. V prípade nedodržania účelu sa kupujúci zaväzuje, že predmet kúpy 

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

o zmluvnú pokutu, ktorou bude výška prípadného zhodnotenia prevádzanej nehnuteľnosti podľa 

znaleckého posudku a náklady na vklad zmluvy do katastra nehnuteľností. V prípade prevodu 

nehnuteľnosti na tretiu osobu, a to aj v prípade, že sa táto tretia osoba zmluvne zaviaže užívať 

predmet kúpy na vzdelávací proces a s tým súvisiace činnosti, je potrebný súhlas mestského 

zastupiteľstva Liptovský Mikuláš. Zmluvné strany sa zároveň dohodnú, že predmet zmluvy sa 

nesmie zaťažiť záložnými právami, vecnými bremenami a inými právami tretích osôb, s výnimkou 

získania finančných prostriedkov z eurofondov. V prípade, že by malo dôjsť k zaťaženiu 

nehnuteľnosti, je potrebný predchádzajúci súhlas mestského zastupiteľstva. 

V zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez prevádzaný pozemok KN-C 358/45 sú 

trasované inžinierske siete, a to podzemné elektrické NN vedenie, teplovod a verejné osvetlenie. 

Súčasťou zmluvy bude preto aj: 

a/ zriadenie časovo neobmedzeného a bezodplatného vecného bremena spočívajúce v práve 

uloženia teplovodu cez pozemok parc. č. KN-C 358/45 v rozsahu vyznačenom na geometrickom 

pláne č. 32271093-145/2017 a v práve vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete v prospech 

vlastníka stavby: „Plynová kotolňa“ súp. č. 3937 postavenej na parcele č. KN-C 358/3 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 240 m2, t. j. mesta Liptovský Mikuláš, 

b/zriadenie časovo neobmedzeného a bezodplatného vecného bremena spočívajúce v práve 

uloženia verejného osvetlenia a stĺpu verejného osvetlenia na pozemku parc. č. KN-C 358/45 

v rozsahu vyznačenom na geometrickom 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. 



 

 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96,  

e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111 
 

11 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.05.2018 

predstavuje 6 852,37 eur, čo je 29,159 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa 

platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne 

II., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/ m2– 66 

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 priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom 

parc. č. KN-C 358/19 a so stavbou: „Učebný blok“ súp. č. 3933 stojacou na parcele č. KN-C 358/10 

vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 6836); prevodom dôjde k sceleniu a zarovnaniu s pozemkom parc. 

č. KN-C 358/19, k vytvoreniu priestoru na rozšírenie výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci 

pestovateľských prác žiakov Evanjelickej spojenej školy; pozemok má pre svoj tvar obmedzené 

samostatné využitie, je trávnatý, je súčasť okolia školy, pre mesto je nevyužiteľný a nepotrebný; 

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

 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu 1 eur 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. 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 358/43 zastavané plochy a nádvoria o výmere 554 m2 

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

Považských kasární, v prospech spoločnosti KRUPA KAJO, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 

2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981,  za kúpnu cenu 36 564 eur (t. j. 66 eur/m2). Účelom 

prevodu je majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych 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 vlastníctve nadobúdateľa (LV č. 6531) a ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok s touto stavbou.  

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

podzemné 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 

358/43, kupujúci sa v kúpnej zmluve zaviaže k povinnosti následne uzatvoriť s mestom Liptovský 

Mikuláš ako vlastníkom tohto vedenia zmluvu o zriadení 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 súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 26 436,88 

eur, zaokrúhlene 26 400,00 eur, t.j. 47,72 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku 

mesta vedeného v účtovníctve k 31.05.2018 predstavuje 16 154,09 eur, čo je 29,159 eur/m2. 

Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 

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

dôvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých 
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poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej 

stránke mesta. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

ide o priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou: 

„Sklady“ súpisné číslo 3935 postavenou na parcele č. KN-C 358/8 vo vlastníctve žiadateľa; 

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

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

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu 66 eur/m2 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. 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 358/44 zastavané plochy a nádvoria o výmere 379 m2 

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

Považských kasární, v prospech Romana Almana, trvale bytom Smrečany 221, 032 05 

Smrečany, za kúpnu cenu 25 014 eur (t. j. 66 eur/m2). 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 vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností z titulu kúpy podá predávajúci až po úplnom uhradení celej kúpnej ceny na účet 

predávajúceho stranou kupujúcou.   

Účelom prevodu je majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-

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

C 361 vo vlastníctve nadobúdateľa (LV č. 6712) a ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok s touto stavbou.  

V zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez prevádzaný pozemok KN-C 358/44 je 

trasované podzemné 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, kupujúci sa v kúpnej zmluve zaviaže k povinnosti následne uzatvoriť s mestom 

Liptovský Mikuláš ako vlastníkom tohto vedenia zmluvu o zriadení 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 podľa znaleckého posudku č. 80/2018 zo dňa 

12.04. 2018 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 16 077,18 

eur, zaokrúhlene 16 100,00 eur, t.j. 42,42 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku 

mesta vedeného v účtovníctve k 31.05.2018 predstavuje 11 051,26 eur, čo je 29,159 eur/m2. 

Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 

pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2– 66 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 priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 

súpisné číslo 3936 „Vodáreň“ postavenou na parcele č. KN-C 361 vo vlastníctve žiadateľa; 
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pozemok má pre svoj tvar obmedzené samostatné využitie, je trávnatý, pre mesto je nevyužiteľný 

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

 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu 66 eur/m2 a  predložený materiál  prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

6. 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. 

Okoličné, a to: 

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

a pozemok parc.č. KN-C 776/33 zastavané plochy a nádvoria o výmere 468 m2, zapísané 

v katastri nehnuteľností na LV č. 631 v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1; vrátane 

komína, pričom stavba sa nachádza na sídlisku Podbreziny, Kotolňa K8“ - na ul. Lounskej, 

v prospech spoločnosti LMT, a.s., so sídlom 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 110 953,76 eur a pozemok parc.č. KN-C 776/33 predstavuje 

hodnotu 19 997,64 eur (t.j. 42,73 eur/m2).  

Všeobecná hodnota stavby súp.č. 631 stojacej na pozemku parc.č. KN-C 776/33 podľa 

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

je stanovená na 110 953,76  eur (t. j. Kotolňa súp.č. 631 – časť A 46 562,28 eur, Kotolňa súp.č. 

631 – časť B 10 300,69 eur, vonkajšie schody 32,85 eur, vodovodná prípojka 93,95 eur, 

vodomerná šachta 216,24 eur, kanalizačná prípojka 120,79 eur, teplovodný kanál 51 067,98 eur 

a komín 2 558,98 eur) a všeobecná hodnota pozemku parc.č. KN-C 776/33 podľa znaleckého 

posudku č. 12/2016 zo dňa 05.02.2016 vyhotoveného znalcom Ing. Danou Piatkovu je stanovená 

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

v účtovníctve k 31.05.2018 predstavuje 73 529,21 eur (stavba) a 5 437,16 eur, t.j.11,618 eur/m2 

(pozemok). Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II., pričom minimálna kúpna 

cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 – 66 eur/m2;  

 

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 m2, zapísané v katastri nehnuteľností 

na LV č. 631 v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1; vrátane komína, pričom stavba sa 

nachádza na sídlisku Podbreziny, na ul. Opavskej, 

v prospech spoločnosti LMT, a.s., so sídlom Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 

44 438 982, za kúpnu cenu 133 412,43 eur, čo je cena podľa znaleckého posudku, z toho: stavba 

„Kotolňa K7“ súp.č. 618 predstavuje hodnotu 113 574,11 eur a pozemok parc.č. KN-C 776/21 

predstavuje hodnotu 19 838,32 eur (t.j. 39,44 eur/m2).  

Všeobecná hodnota stavby „KOTOLŇA K7“  súp.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 súp.č. 618 – časť A 45 503,03 eur, Kotolňa 

súp.č. 618 – časť B 10 066,36 eur, vonkajšie schody 31,48 eur, vodovodná prípojka 91,18 eur, 

vodomerná šachta 209,86 eur, kanalizačná prípojka 118,55 eur, teplovodný kanál 55 070,08 eur 

a komín 2 483,57 eur) a všeobecná hodnota pozemku parc.č. KN-C 776/21 podľa znaleckého 

posudku č. 13/2016 zo dňa 05.02.2016 vyhotoveného znalcom Ing. Danou Piatkovu je stanovená 
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na 19 838,32 eur, t.j. 39,44 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného 

v účtovníctve k 31.05.2018 predstavuje 64 013,03 eur (stavba) a 5843,79 eur, t.j. 11,618 eur/m2 

(pozemok). Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II., pričom minimálna kúpna 

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

 

Celková kúpna cena : 264 363,81 eur 

 

Účel prevodu:  usporiadanie vlastníckych vzťahov k objektom plynových kotolní, v ktorých je 

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

z dôvodu zabezpečenia a udržania efektívneho, plynulého a nepretržitého zásobovania obyvateľov 

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

efektívnosti na strane výroby a spotreby tepla. 

V prípade 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 kotolní“) tretej osobe kupujúcim, ako 

aj ďalším vlastníkom stavieb kotolní, ktorého k tejto povinnosti v kúpnej zmluve zaviaže kupujúci 

(LMT, a.s.), je kupujúci, ako aj  nový vlastník stavieb kotolní 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 kotolní teplom 

a teplou úžitkovou vodou z týchto kotolní, a to do 30 rokov od nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva, ktorým kupujúci nadobudne stavby kotolní od 

mesta Liptovský Mikuláš. Kupujúci sa zároveň v kúpnej zmluve zaviaže, že do 3 dní od 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k stavbám kotolní 

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

Ide o prevod majetku 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 na webovom sídle mesta. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

-   spoločnosť LMT, a.s. je na základe nájomnej zmluvy nájomcom objektov plynových 

kotolní, ktoré sú predmetom odpredaja;   

-   spoločnosť LMT, a.s. je vlastníkom technológií na výrobu a rozvod tepla a teplej úžitkovej 

vody umiestnených v objektoch plynových kotolní, ktoré sú predmetom odpredaja, 

-   ide o usporiadanie vlastníckych vzťahov k objektom plynových kotolní, v ktorých sa 

nachádza technológia na výrobu a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody vo vlastníctve 

žiadateľa, 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predaj kotolní za  kúpnu cenu 264 363,81 eur, čo je cena podľa znaleckých 
posudkov a predložený materiál  prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 

7.Dodatok č. 15 ku  Zmluve č. 311/2008/Práv. o nájme hnuteľných a nehnuteľných vecí, nájme 

a podnájme nebytových priestorov, o prevádzkovaní tepelného hospodárstva, výrobe, distribúcii 

a predaja tepla a teplej vody zo dňa 29.09.2008 v znení dodatkov č. 1 – 14, ktorý je prílohou tohto 

uznesenia. 
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Uznesenie komisie: 

Bod č. 7 súvisí s bodom č. 6, pričom týmto dodatkom dôjde k zníženiu výšky nájomného z dôvodu 

odpredania kotolní. Komisia odporučila  predložený materiál  prerokovať v MsR a MsZ. 

Hlasovanie:  

Za: 5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 
8. uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu spôsobom 

podľa  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad 

hodný osobitného zreteľa, v k. ú. Palúdzka – časť pozemku parc. č. KN-C 2016 (KN-E 731/102, 

KN-E 732/11, KN-E 854/2, 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., so 

sídlom Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 819 182, za účelom vybudovania chodníka 

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

nenachádza) v rámci stavby: „Obytný súbor HBV BELLA VISTA Palúdzka sever“; na dobu 

neurčitú, za nájomné vo výške 90 eur/ročne (t. j. 0,30 eur/m²/rok).  

V nájomnej zmluve bude uvedené, že nájomca ako investor stavby vybuduje na ulici Glejárskej na 

vlastné náklady chodník pre peších (v časti na pozemku vo vlastníctve mesta, čo je predmetom 

nájmu a v časti na pozemkoch vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Palúdzka) a zároveň 

rozšíri mestskú komunikáciu (rozšírenie sa týka len pozemkov vo Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť 

Palúdzka), podľa spracovanej projektovej dokumentácie. Ďalej bude v zmluve uvedené, že tieto 

stavebné objekty po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia prevedie investor stavby do 

vlastníctva mesta  za cenu 1 euro s podmienkou, že investor stavby sa zaviaže k povinnosti 

uzatvoriť cez pozemky vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Palúdzka „Zmluvu o zriadení 

vecného bremena“ - časovo neobmedzenú, v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena uzatvorenej dňa 27.3.2018 medzi Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Palúdzka (ako 

budúci povinný z vecného bremena)a spoločnosťou Bella Vista, s.r.o. (ako budúci oprávnený 

z vecného bremena). V prípade, že táto podmienka nebude splnená, mesto vybudovaný chodník 

v tejto časti a rozšírenú komunikáciu ako stavbu neprevezme do majetku.  

Ide o prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

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

zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

- žiadateľ v rámci investičnej akcii : „Obytný súbor HBV BELLA VISTA Palúdzka sever“ 

realizovanej na svojich pozemkoch parc. č. KN-C 913 až 920 (LV č. 5690) v k.ú. Palúdzka, 

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

vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Palúdzka vybuduje pokračovanie tohto chodníka 

a zabezpečí rozšírenie mestskej komunikácie, a tieto stavebné objekty po vydaní právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia prevedie  do vlastníctva mesta  za cenu 1 euro.  

- na ulici Glejárskej sa dodnes nenachádza chodník pre peších, a preto jeho vybudovanie bude 

prínosom pre mesto a jeho obyvateľov.  

 

Uznesenie komisie: 

Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ za nájomné vypočítané podľa 

platných zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. 

Hlasovanie:  

Za:5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
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9.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 a uzatvorenie 

Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskej 

siete, v  k. ú. Palúdzka (ul. Vranovská), nasledovne:  

 

9.1 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. 

Palúdzka - pozemku parc. č. KN-C 1646/36 ostatné plochy o výmere 189 m² podľa geometrického 

plánu č. 204-102/2017, nachádzajúceho sa na ul. Vranovská, v prospech cirkevnej organizácie 

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Liptovský Mikuláš - 

Palúdzka, so sídlom Palúčanská 36, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31897045, za kúpnu cenu 1 

euro, za účelom zabezpečenia jednoduchšieho a bezpečnejšieho prístupu k pozemkom parc. č. 

KN-C 1647/1, KN-C 1649 a stavbe farského úradu súp. č. 100 na parcele KN-C 1649. Zostatková 

hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.05.2018 predstavuje 8 614,62 

eur, čo je 45,580 eur/m². Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa platných Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II., pričom 

minimálna kúpna cena za 1 m² pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m² – 66 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 sa nachádza pri pozemkoch parc. č. KN-C 1647/1, KN-C 

1649 a stavbe farského úradu súp. č. 100 na parcele KN-C 1649 vo vlastníctve cirkevnej 

organizácie, ktorá ho využije na vybudovanie prístupu k svojim nehnuteľnostiam;  

 pozemok má pre svoje umiestnenie, tvar a výmeru obmedzené samostatné využitie; pre mesto je 

nepotrebný a je účelný len pre konkrétneho záujemcu;  

 symbolická kúpna cena vo výške 1 euro je z dôvodu, že cirkevný zbor na svojich nehnuteľnostiach 

organizuje aktivity s deťmi a mládežou, športové a spoločenské stretnutia, venuje sa spoločenstvu 

rodiny a staršej vekovej kategórii členov cirkevného zboru ako aj obyvateľom m. č. Palúdzka, 

a preto je potrebné zabezpečiť bezpečnejší prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve ECAV; 

 žiadateľ je cirkevnou organizáciou, ktorá nevykonáva žiadnu hospodársku činnosť, spočívajúcu 

v ponuke tovaru alebo služieb na trhu. 

 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila odpredaj pozemku za kúpnu cenu 1 eur a predložený materiál prerokovať 
v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 

9.2 uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve 

uloženia inžinierskej siete (kanalizačná prípojka) v k. ú. Palúdzka – medzi budúcim povinným z 

vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 1646/25, 

1646/23, 1646/29, 2045/1 (LV č. 4401) a KN-C 1646/1, 2045/3 (KN-E 12405/102, LV č. 2990) 
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a budúcim oprávneným z vecného bremena, cirkevnou organizáciou Cirkevný zbor evanjelickej 

cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Liptovský Mikuláš - Palúdzka, so sídlom 

Palúčanská 36, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31897045, ako budúcim vlastníkom kanalizačnej 

prípojky. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskej siete 

cez pozemky parc. č. KN-C 1646/25, 1646/23, 1646/29, 2045/1 (LV č. 4401) a KN-C 1646/1, 

2045/3 (KN-E 12405/102, LV č. 2990) a práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete 

v prospech vlastníka nehnuteľnosti, a to stavby: „Farská budova“ súp. č. 100 postavenej na 

parcele č. KN-C 1649, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 4716, ako budúceho 

oprávneného z vecného bremena. Riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po 

vybudovaní kanalizačnej prípojky v rámci stavby: „Kanalizačná prípojka Farský úrad - Palúdzka“ 

v rozsahu vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne, a to najneskôr do 90 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby, resp. najneskôr do 90 

dní odo dňa vydania ohlásenia drobnej stavby. Strana oprávnená z vecného bremena zaplatí 

strane povinnej z vecného bremena za zriadenie a časovo neobmedzené využívanie práva 

uloženia kanalizačnej prípojky cez pozemky vo vlastníctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú 

znaleckým posudkom v čase uzatvorenia riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Ide o 

uzatvorenie zmluvy podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení.  

 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ za jednorázovú odplatu za 
zriadenie vecného bremena stanovenú znaleckým posudkom. 
Hlasovanie:  
Za: 5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

10.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 a zriadenie 

vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete, v k. ú. Liptovský Mikuláš –

pozemkov parc. č. KN-C 3317/155 zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m², parc. č. KN-C 

3317/157 zastavané plochy a nádvoria o výmere 170 m² (LV č. 4401) a pozemku parc. č. KN-C 

3317/159 ostatné plochy o výmere 25 m² podľa geometrického plánu č. 45347191-2/2018 

/pozemky spolu o výmere 278 m²/, nachádzajúcich sa na ul. Za Havlovci, spoločnosti ESIK 

stavebné stroje, s. r. o., so sídlom ul. 1. Mája 2066, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 911 979, 

za kúpnu cenu 6 300,54 eur (t. j. 22,66 eur/m²). Účelom prevodu je už vybudované dopravné 

napojenie (vstupná rampa) na parcele č. KN-C 3317/157 do 1. a 2. nadzemného podlažia garáží 

ako prístupu k objektu: „Hromadné garáže Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Ul. Za 

Havlovci“, prikúpenie parcely č. KN-C 3317/155, na ktorej sú už postavené hromadné garáže 

a parkovacie miesta a zároveň prikúpenie parcely č. KN-C 3317/159, ktorá svojím umiestnením 

tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom parc. č. KN-C 3317/71 vo vlastníctve nadobúdateľa (LV č. 

8195), na ktorom sú vybudované hromadné garáže, 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, s.r.o., ul. 1. mája č. 2066, 031 01 Liptovský Mikuláš, 

IČO: 46 911 979.  

V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemky parc. č. KN-C 3317/157 

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

ÚK a TÚV a pozemkom parc č. KN-C 3317/155 prechádza teplovod, na ktoré sa vzťahujú 

ochranné pásma. Súčasťou kúpnej zmluvy bude aj zriadenie vecného bremena spočívajúce 
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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-

2/2018 a práva vstupu za účelom prevádzkovania týchto sietí v prospech vlastníka teplovodných 

rozvodov, t.j. mesta Liptovský Mikuláš, pričom pôjde o bezodplatné a časovo neobmedzené vecné 

bremeno.  

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

kúpnej ceny vo výške 3 500 eur v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 401/2014/Práv. zo 

dňa 23.09.2014 uzatvorenej medzi mestom Liptovský Mikuláš ako budúcim predávajúcim 

a Vladimírom Bellom ako budúcim kupujúcim (pôvodným vlastníkom parcely č. KN-C 3317/71, na 

ktorej sú vybudované hromadné garáže). Kupujúci sa v kúpnej zmluve zaviaže uhradiť zvyšok 

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

vo výške 6 300,54 eur a uhradenou časťou kúpnej ceny vo výške 3 500 eur, a to najneskôr 

v lehote 15 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy. 

Spoločnosť ESIK stavebné stroje, s. r. o. ako stavebník hromadných garáží, bola povinná v zmysle 

budúcej kúpnej zmluvy vybudovať nové parkovacie miesta, resp. rekonštrukciou zachovať 

existujúce parkovacie miesta min. 30, ktoré budú slúžiť verejnosti. Pre prípad nesplnenia si tejto 

povinnosti zo strany stavebníka je mesto oprávnené uplatniť voči kupujúcemu sankciu v hodnote 

chýbajúcich parkovacích miest, čo je v tomto prípade sankcia vo výške 4 800 eur za 4 chýbajúce 

parkovacie miesta, ktorú sa kupujúci v kúpnej zmluve zaviaže uhradiť predávajúcemu v lehote 15 

dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy. 

V kúpnej zmluve sa zároveň kupujúci zaviaže v lehote do 60 dní odo dňa právoplatného 

rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy previesť do 

vlastníctva mesta parkovacie miesta v počte 26, vybudovaných v rámci stavby hromadných garáží, 

za kúpnu cenu 1 euro a pozemky, na ktorých sú vybudované tieto parkovacie miesta kupujúci v tej 

istej lehote 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 

nehnuteľností o zápis nájomného práva k nehnuteľnostiam poznámkou do katastra nehnuteľností).  

Všeobecná hodnota pozemkov podľa znaleckého posudku č. 8/2013 zo dňa 09.02.2013 

vypracovaného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Neumannom je stanovená nasledovne: pre 

pozemok parc. č. KN-C 3317/155 (z pôvodnej parcely č. KN-C 3317/106) je stanovená hodnota na 

29,58 eur/m², čo je 2 455,14 eur a pre pozemky parc. č. KN-C 3317/157 a 3317/159 (z pôvodnej 

parcely č. KN-C 3317/107) je stanovená hodnota na 19,72 eur/m², čo je 3 845,40 eur. Zostatková 

hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.05.2018 predstavuje 3 290,20 

eur, čo je 11,84 eur/m². Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa podľa platných Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne II., pričom 

minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 - 66 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 prevod pozemkov po realizácii už vybudovanej stavby: „Hromadné garáže Nábrežie Dr. 

Aurela Stodolu, Ul. Za Havlovci“ a dopravného napojenia do 1. a 2. nadzemného podlažia garáží 

ako prístupu 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 
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stavebníka Esik stavebné stroje, s.r.o., ul. 1. mája č. 2066, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 

46 911 979; 

- spoločnosť ako investor stavby hromadných garáží, vybudovala nové parkovacie miesta, ktoré 

budú odovzdané mestu za kúpnu cenu 1 euro a pozemky, na ktorých sú vybudované tieto 

parkovacie miesta budú odovzdané mestu do nájmu, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 1 

euro počas celej doby nájmu  

- prevod vlastníctva pozemkov je pre svoj tvar a umiestnenie účelný len pre konkrétneho záujemcu 

 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predaj pozemkov za kúpnu cenu 6 300,54 eur / cena je vypočítaná ako časť 
dohodnutej kúpnej ceny, pričom zvyšok kúpnej ceny vo výške 3 500 eur bol zo strany kupujúceho 
uhradený na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 23.9.2014, schválené MsZ dňa 
3.4.2014 č. 38/2014 /. Komisia odporučila predložený materiál v tomto znení prerokovať v MsR 
a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

 

11.a)  podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob 

prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš – pozemkov parc. č. KN-C 7168/11 

orná pôda o výmere 7943 m2 a parc. č. KN-C 7168/12 orná pôda o výmere 2526 m2 – obchodnou 

verejnou súťažou (ďalej len “OVS“), 

b) podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky 

obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš – pozemkov parc. 

č. KN-C 7168/11 orná pôda o výmere 7943 m2 a parc. č. KN-C 7168/12 orná pôda o výmere 2526 

m2, nasledovne: 

 

Osobitne schvaľované podmienky 

schválené Mestským zastupiteľstvom Liptovský Mikuláš uznesením č. ..../2018 zo dňa 21.06.2018 

 

I. 

Predmet OVS 

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

kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to pozemkov  

a) parc. č. KN-C 7168/11 orná pôda o výmere 7943 m2, 

b) parc. č. KN-C 7168/12 orná pôda o výmere 2526 m2  

(pozemky spolu o výmere 10 469 m²), 

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

Liptovský Mikuláš, zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Liptovský 

Mikuláš, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 4401. 

2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže: 
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Pozemky sa nachádzajú podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol 

schválený uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a  

jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 

7/2010/VZN dňa 16.12.2010 s účinnosťou 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 nadzemné podlažia a index zastavanej plochy je maximálne 25 %.  

Prevládajúcim funkčným využitím tohto bloku je formujúce prostredie charakteristické 

viacpodlažnou zástavbou prevažne obytných budov a významným podielom poloverejného 

prostredia s vysokým podielom zelene a plôch pre šport a rekreáciu. Minimálny podiel plochy 

zelene z plochy pozemku je stanovený na 20 %. Najmä: bytové domy, zariadenia občianskej 

vybavenosti slúžiace pre obsluhu priľahlého územia - zariadenia obchodu, služieb, školstva, 

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

Prípustné je funkčné využitie vhodne dopĺňajúce prevládajúci charakter prostredia zariadeniami 

zvyšujúcimi jeho polyfunkčnosť bez neprimeraných vplyvov na kvalitu obytného prostredia. Najmä: 

zariadenia občianskej vybavenosti nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie 

/administratíva, 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 objekty 

statickej, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, zariadenia technickej 

infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice,... 

Neprípustné je funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo 

vplyvmi na okolie negatívne vplýva na kvalitu okolitého obytného prostredia. Najmä: rodinné domy, 

zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby, sklady s 

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

šport a rekreáciu regionálneho významu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej 

infraštruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných 

surovín/, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu (heliport,...), zariadenia energetiky 

lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, 

paroplynový cyklus/, zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva 

/cintoríny, urnové háje, krematóriá/,... 

Prevádzkovatelia objektov sú povinní zaistiť potrebné plochy statickej dopravy pre prevádzku 

zariadení, vyplývajúce z ustanovení STN 73 6110, na vlastných pozemkoch.  

Pri výstavbe v predmetnom území je potrebné obstarať urbanistickú štúdiu, ktorá navrhne 

dopravnú a technickú infraštruktúru celého urbanistického bloku, a ktorá bude podkladom pre 

vypracovanie územného plánu zóny. Pozemky sú súčasťou lokality č. 7, pre ktorú je potrebné 

vypracovať územný plán zóny.  

Zo severnej strany predmetných pozemkov je navrhovaná komunikácia C1 MO/12/40 a z južnej 

strany komunikácia B2 MZ 12/50 s hlavnou cyklotrasou, čo je potrebné rešpektovať. 

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

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

eur (slovom: šesťstodeväťdesiattisícdeväťstopäťdesiatštyri eur), t. j.66 eur/m2. 

Kúpnu cenu zníženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok 

obchodných verejných súťaží uhradí víťaz súťaže najneskôr do 14 dní od uzatvorenia kúpnej 

zmluvy. Cena predmetných nehnuteľností na základe znaleckého posudku č. 118/2018 

vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Todákom zo dňa 25.05.2018 ako všeobecná hodnota 

majetku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. 

o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje sumu 281 825,48 eur, zaokrúhlene 282 000 

http://www.mikulas.sk/
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eur, t.j. 26,92 eur/m2. Cena predmetu súťaže je určená na základe znaleckého posudku a Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš. 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.05.2018 

predstavuje  2 093,80 eur, čo je 0,20 eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom OVS sa podľa 

platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš  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 zábezpeky, ktorá predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny, 

 t. j. 138 190 eur (slovom:jedenstotridsaťosemtisícjedenstodeväťdesiat eur), zloží navrhovateľ na 

bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, a.s., č. ú.: SK 61 5600 0000 0016 0044 8065 BIC: 

KOMASK2X najneskôr tri pracovné 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 

finančnej zábezpeky.  

5. Účastnícky poplatok vo výške 30 eur, ktorý je povinný uhradiť každý účastník OVS, možno 

uhradiť do pokladne MsÚ alebo na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, a.s., č. ú.: 

SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X. Účastnícky poplatok sa nevracia. 

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

Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 97/2017 zo dňa 14.12.2017 a č.   /2018 zo dňa 

21.06.2018. 

 

 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu 66 eur/m2 a predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ . 
Hlasovanie:  
Za: 5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 

12.a)     podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob 

prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. 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 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 470 m2 – obchodnou verejnou súťažou (ďalej len „OVS“).  

   b)     podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľností v k. 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 zastavané plochy a nádvoria o výmere 470 m2, nasledovne: 

 

Osobitne schvaľované podmienky  

schválené Mestským zastupiteľstvom Liptovský Mikuláš uznesením č. ..../2018 zo dňa 

21.06.2018. 

I. 

Predmet obchodnej verejnej súťaže 

 

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

kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to: 

  a) stavba „Školský objekt“ súp. č. 1225 postavený na pozemku parc. č. KN-C 1726/6;  

  b) pozemok  parc. č. KN-C 1726/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 470 m2, 
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nachádzajúce sa v kat. úz. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, 

vedené Okresným úradom,  katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 4401. 

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

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

výskumného útvaru MO SR. Areál je ohraničený ulicou kpt. Nálepku z východnej strany, ulicou Čsl. 

brigády z južnej strany, ulicou Zápotockého zo západnej strany a železnicou zo severnej strany. 

Prístup k areálu je z týchto priľahlých komunikácií. Prístup k samotnej budove je 

z vnútroareálových miestnych komunikácií. V bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú všetky 

inžinierske siete. Vzdialenosť od centra mesta je cca 5 min. jazdy autom. V okolí je kompletná 

občianska vybavenosť. Ide o budovu nepodpivničenú s jedným nadzemným podlažím, ktorá sa v 

súčasnosti nevyužíva. Po stavebných úpravách je možné ju využívať na školské, administratívne, 

skladové  účely alebo pre služby. Pozemok okolo stavby nie je vo vlastníctve predávajúceho.  

Prístup k objektu si budúci vlastník bude riešiť sám.  

2.   Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže: 

je stanovené schválenými regulatívami výstavby v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Liptovský Mikuláš č.7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 - záväzná časť Územného plánu mesta 

Liptovský Mikuláš. 

Školský objekt sa nachádza v zmysle platného Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý  

bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č.115/2010 dňa 16.12.2010 

a  jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš 

č.7/2010/VZN dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 v urbanistickom bloku  „ zmiešané 

územie s prevahou občianskej vybavenosti “, kde je možná výstavba v zmysle definície daného 

bloku. Maximálna výška zástavby sú 4 nadzemné podlažia a maximálna zastavanosť pozemku je 

40%. 

Funkčné využitie: 

Prevládajúce funkčné využitie je formujúce typický verejný charakter prostredia s koncentráciou 

zariadení občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce 

predpoklady pre uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateľov i návštevníkov mesta. Najmä: 

administratíva, zariadenia obchodu celomestského i regionálneho významu, služieb, kultúry, 

zábavy, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia školstva, 

zdravotníctva, soc. starostlivosti a zariadenia zábavy. 

Prípustné funkčné využitie je nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi 

prevládajúci charakter a kvalitu prostredia. Najmä: bytové domy s polyfunkčným parterom,  

zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, 

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

štátu, obslužné komunikácie, zariadenia verejnej dopravy bez neprimeraných negatívnych 

dopadov na okolie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do 

okolitej zástavby,  zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia, plochy 

upravenej zelene a ČSPH ako súčasť objektov a areálov občianskej vybavenosti. 

Neprípustné funkčné využitie je také , ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi 

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

limituje možnosti využitia priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti. 

Najmä: zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebníctva, sklady s vysokými 

nárokmi na dopravnú obsluhu, rodinné a bytové domy narúšajúce charakter okolitej zástavby, 

zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového 

hospodárstva (zberné dvory, zberne druhotných surovín), zariadenia energetiky lokálneho 

významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie (fotovoltaická elektráreň, paroplynový 
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cyklus,...), zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva a samostatne 

stojace ČSPH. 

3.    Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 50 967 

eur (slovom:päťdesiattisícdeväťstošesťdesiatsedem eur), v členení: stavba v hodnote 19 947 eur 

a pozemok v hodnote 31 020 eur. 

Kúpnu cenu zníženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok 

obchodných verejných súťaží uhradí víťaz súťaže najneskôr do 14 dní od uzatvorenia kúpnej 

zmluvy. 

Cena predmetných nehnuteľností na základe znaleckého posudku č. 85/2018 zo dňa 19.04.2018   

vypracovaného  znalcom  Ing. Miroslavom Todákom ako všeobecná hodnota majetku podľa 

vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej 

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

predstavuje sumu 19 946,89 eur a pozemok predstavuje sumu 14 828,50 eur, t. j. 31,55 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 znení. Zostatková hodnota 

prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.05.2018 predstavuje 12 551,92 eur 

(stavba) a 7800,57 eur (pozemok), čo je 16,597 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom 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 je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 

– 66 eur/m2. 

4.   Výšku finančnej zábezpeky, ktorá predstavuje  sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny, t.j.10 

193 eur (slovom:desaťtisícjedenstodeväťdesiattri) zloží navrhovateľ na  bankový účet vedený 

v Prima banke Slovensko, a.s., č. účtu 1600448065/5600, IBAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002 

BIC: KOMASK2X najneskôr tri pracovné 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 

finančnej zábezpeky.  

5.    Účastnícky poplatok vo výške 30 eur, ktorý je povinný uhradiť každý účastník OVS,  možno 

uhradiť do pokladne MsÚ alebo na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, a.s., IBAN 

SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X. Účastnícky poplatok sa nevracia. 

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

mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012, č. 137/2012 zo dňa 

13.12.2012, č. 59/2013 zo dňa 27.06.2013, č. 102/2014 zo dňa 23.10.2014, č. 19/2017 zo dňa 

13.04.2017 a č. .../2018 zo dňa 21.06.2018.     

 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila odpredaj objektu podľa znaleckého posudku, t.j. 19 947 eur a pozemok  za 
kúpnu cenu  66 eur/m2  t.j. 31 020 eur a predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ . 
Hlasovanie:  
Za: 5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
6. Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský 
Mikuláš, a.s. 
Predložený materiál prezentovala Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho. 
 
zvýšenie základného imania spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., so 

sídlom Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 413 941 nepeňažným vkladom jediného 

spoločníka, pričom nepeňažným vkladom sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Okoličné, obec 
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Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, a to pozemky parc. č. KN-C 740/14 orná pôda 

o výmere 10 000 m², parc. č. KN-C 740/15 orná pôda o výmere 8 000 m² a parc. č. KN-C 740/2 

orná pôda o výmere 5 590 m² /pozemky spolu o výmere 23 590 m²/ v hodnote 596 591,- eur podľa 

znaleckého posudku č. 3/2013 zo dňa 15.01.2013. Základné imanie spoločnosti sa zvýši zo sumy 

96 734,- eur o sumu 596 591,- eur, na celkovú výšku základného imania 693 325,- eur, a to 

nepeňažným vkladom s tým, že hodnota nepeňažného vkladu zistená znaleckým posudkom č. 

3/2013 zo dňa 15.01.2013 vo výške 596 591,- eur sa celá započítava na nový nepeňažný vklad do 

základného imania. Spoločnosť vydá jeden kus kmeňovej akcie znejúcej na meno, vydanej 

v listinnej podobe, v nominálnej hodnote 596 591,- eur. 

 

Dôvodom predloženého návrhu je dlhodobo nepriaznivý vývoj vlastného imania v Mestskom 

Hokejovom klube 32, Liptovský Mikuláš, a.s. Na základe uvedeného navrhujeme, aby mesto 

Liptovský Mikuláš ako jediný akcionár spoločnosti vyrovnal záporné vlastné imanie v Mestskom 

Hokejovom klube 32 Liptovský Mikuláš, a.s. nepeňažným vkladom uvedeným v schvaľovacej časti 

návrhu vo výške 596 591,- EUR.  

V zmysle Obchodného zákonníka (§ 187 ods. 2) sa o rozhodnutí jediného akcionára pri výkone 

pôsobnosti valného zhromaždenia o zvýšení základného imania vyhotovuje notárska zápisnica. 

 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila  predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ . 
Hlasovanie:  
Za: 5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
    
6.Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto LM majetkovú 
účasť za rok 2017 
Predložený materiál prezentoval Ing. Ján Bonko, zástupca primátora. 
 

Tabuľka:   Prehľad  účtovných  hospodárskych  výsledkov  za  roky   2014 - 2017 

 

Názov spoločnosti HV 2014 HV 2015 HV 2016 HV  2017 

FIN.M.O.S., a. s. -213.929 -44.303 22.134              10.665 

LVS., a. s. -  58.836 -  5.923 65.466              60.923 

MHK 32, a.s. - 4.990         912 -19.891  - 170.360 

TRANOSCIUS, a. s.       4.488     8.316       468                1.479 

LMT, a.s. 319.609 598.920 818.401           732.501 

Televízia  Liptov, a. s. -10.598 -   7.940 -   1.482 - 5.243 

 

 

Názov spoločnosti HV 2014 HV 2015 HV 2016 HV  2017 

Mesto   L. Mikuláš -681.249 722.082 785.583 1.007.046 

VPS  129.797      8.834   56.873       16.438 

IC 715               6              3   76 

 

Sumár -514.993 1.280.904 1.727.555 1.658.758 
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Mesto Liptovský Mikuláš malo k 31.12.2017 majetkovú účasť v nasledovných obchodných 

spoločnostiach: 

1. Televízia Liptov, a.s. 

2. Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 

3. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 

4. LMT, a.s. 

 

1. Televízia Liptov, a. s. Liptovský Mikuláš 

 

  1.4. Hospodársky výsledok :  

UKAZOVATEĽ € 

Výnosy 99.016,00 

Náklady  104.259,00 

Hospodársky výsledok po zdanení - 5.243,00 

   Účtovné doklady: Výročná správa, Súvaha k 31. 12. 2017. 

 

Výsledky hospodárenia spoločnosti boli prerokované na Valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 25. 05. 2018. 

 

    2. FIN.M.O.S,. a. s. Bratislava  

 

1.4  Hospodársky výsledok :  

Ukazovateľ € 

Výnosy 2.551.787,00 

Náklady 2.541.122,00 

Hospodársky výsledok po zdanení 10.665,00 

  Účtovné doklady: Výročná správa, Súvaha k 31. 12. 2017. 

 

Výsledky hospodárenia spoločnosti budú prerokované na Valnom zhromaždení, ktoré sa  

uskutoční  26.6. 2018. 

 

3. Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.    

 

 3.4. Hospodársky výsledok: 

Ukazovateľ € 

Výnosy 12.489.868,00 

Náklady 12.428.945,00 

Hospodársky výsledok po zdanení: 60.923,00 

  Účtovné doklady: Výročná správa, Súvaha k 31. 12. 2017. 

 

Výsledky hospodárenia spoločnosti boli prerokované na Valnom zhromaždení, ktoré sa 

uskutočnilo dňa  25. 05. 2018. 
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4. LMT, a. s.    

  

4.4. Hospodársky výsledok: 

Ukazovateľ € 

Výnosy 5.037.686,00 

Náklady 4.305.185,00 

Hospodársky výsledok po zdanení: 732.501,00 

  Účtovné doklady: Výročná správa, Súvaha k 31. 12. 2017. 

 

Výsledky hospodárenia spoločnosti boli prerokované na Valnom zhromaždení, ktoré sa  

uskutočnilo   dňa 18. 04. 2018. 

 

 

5 . Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a. s.  (ďalej „MHK“) 

 

 5.4. Hospodársky výsledok: 

Ukazovateľ € 

Výnosy 713.997,00 

Náklady 884.357,00 

Hospodársky výsledok po zdanení: -170.360,00 

  Účtovné doklady: Výkaz ziskov a strát, Súvaha k 31. 12. 2017. 

 

Výsledky hospodárenia MHK 32 prerokované a na Valnom zhromaždení MHK 32, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 20. 03. 2018. 

 

6. Tranoscius, a. s. 

6.2. Hospodársky výsledok :  

Ukazovateľ € 

Výnosy 104.741,00 

Náklady 103.262,00 

Hospodársky výsledok po zdanení: 1.479,00 

  Účtovné doklady: Výkaz ziskov a strát, Súvaha k 31. 12. 2017.  

 

Výsledky hospodárenia spoločnosti budú  prerokované na Valnom zhromaždení, ktoré sa  

uskutoční  dňa 22. 06. 2018. 

 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál  prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za  : 5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
7.Správa o činnosti združení , v ktorých má mesto LM účasť za rok 2017  
Predložený materiál  prezentoval Ing. Ján Bonko, zástupca primátora. 
 
Jedná sa o nasledovné združenia, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť a boli predložené 
správy o ich činnosti: 

 Spolok priateľov MUDr. P. Straussa  
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 Liptovská regionálna rozvojová  agentúra 

 Únia miest Slovenska 

 Slovenská parkovacia  asociácia 

 Euroregión Tatry 

 Spolok M. Rázusa  

 Združenie  miest a obcí  Liptova 

 Združenie miest a obcí Slovenska 

 OOCR Región Liptov  

 Klaster Liptov 

 Park umenia 

 Občianske združenie Živé námestie 

 Občianske združenie Liptovské Droby 

 Mikulášsky okrášľovací   spolok 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál  prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za  : 5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
8. Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 
Predložený materiál prezentovala Ing. Alena Vlčková vedúca odboru finančného. 
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov z položky 

721001 - Transfer VPS (kapitálový) - Sanácia stavebného objektu prekládkovej stanice (RF) v 

sume – 20 000 eur na položku 721001 - Transfer VPS (kapitálový) - Prekládková stanica 

Komunálneho odpadu Okoličné (II.etapa) (RF) v sume – 20 000 eur. 

 

P
o

r.
č
ís

lo
 

K
R

Y
T

IE
 

FK EK 
Progr.          

Podprogr. 
NÁZOV 

SUMA v 

eur 

1. 

46 0510                                                                                                                                          721001 06.2 

Transfer VPS (kapitálový) - Sanácia 

stavebného objektu prekládkovej stanice 

(RF) 

- 20 000 

46 0510 721001 06.2 

Transfer VPS (kapitálový) - Prekládková 

stanica Komunálneho odpadu Okoličné 

(II.etapa) (RF) 

20 000 
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2. 

Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov z položky 

716 - Prípravná a projektová dokumentácia – cyklochodník do Liptovského Hrádku (RF) v sume – 

4 000 eur a z položky 713002 – Nákup výpočtovej techniky v sume – 10 000 eur na položku 716 - 

Prípravná a projektová dokumentácia – miestne komunikácie (RF) v sume – 14 000 eur. 

P
o

r.
č
ís

lo
 

K
R

Y
T

IE
 

FK EK 
Progr.          

Podprogr. 
NÁZOV 

SUMA v 

eur 

2. 

46 0451 716 08.3 

Prípravná a projektová dokumentácia – 

cyklochodník do Liptovského Hrádku 

(RF) 

- 4 000 

46 0111 713002 03.4 Nákup výpočtovej techniky    -10 000 

46 0451 716 08.3 
Prípravná a projektová dokumentácia – 

miestne komunikácie (RF) 
14 000 

 

3.Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov 

z položky 713002 – Nákup výpočtovej techniky v sume – 15 000 eur na položku 717002 - 

Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Agátová - okná, dvere v sume – 15 000 eur. 

P
o

r.
č
ís

lo
 

K
R

Y
T

IE
 

FK EK 
Progr.          

Podprogr. 
NÁZOV 

SUMA v 

eur 

3. 

46 0111 713002 03.4 Nákup výpočtovej techniky    -15 000 

46 09111 717002 11.2 
Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ 

Agátová - okná, dvere 
15 000 

 

4.Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov 

z položky 713002 – Nákup výpočtovej techniky v sume – 17 400 eur na položku 713005 - Nákup 

špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - svetelná signalizácia - križovatka Podbreziny v sume – 

17 400 eur. 

P
o

r.
č
ís

lo
 

K
R

Y
T

IE
 

FK EK 
Progr.          

Podprogr. 
NÁZOV 

SUMA v 

eur 

4. 

46 0111 713002 03.4 Nákup výpočtovej techniky    -17 400 

46 0451 713005 08.3 

Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení - svetelná signalizácia - 

križovatka Podbreziny 

17 400 

 

 

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

9.Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 
Predložený materiál prezentovala  Ing. Alena Vlčková, vedúca odboru finančného. 
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1. Rozpočtové hospodárenie mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových a príspevkových 
organizácií v roku 2017 

 

Prehľad rozpočtového hospodárenia mesta a výsledok 
hospodárskej činnosti rozpočtových a PO mesta 

                          V eurách 

Bežné príjmy 

Bežné výdavky 
Prebytok bežného rozpočtu 
 
V tom rozpočtové organizácie: 
Bežné príjmy………………………………………   1 003 732,53 eur 

Bežné výdavky …………………………………      9 717 776,47 eur 
Schodok bežného rozpočtu ……………………  - 8 714 043,94 eur 

 
 
Kapitálové príjmy  
Kapitálové výdavky 

Schodok kapitálového rozpočtu 

 

V tom rozpočtové organizácie: 
Kapitálové príjmy……………………..…………………………0 eur 

Kapitálové výdavky ……………………………………2 915,00 eur 
Schodok kapitálového rozpočtu ……………………- 2 915,00 eur 

 
 
Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta je prebytok 
bežného a kapitálového rozpočtu spolu 

 
Finančné operácie príjmové  
Finančné operácie výdavkové  
Hospodárenie z finančných operácií 

 

Zostatok zdrojov mesta Liptovský Mikuláš po zapojení 

finančných operácií 

 

 

Výsledok hospodárenia - Verejnoprospešné služby Lipt.Mikuláš 
Výsledok hospodárenia - Informačné centrum mesta 
Lipt.Mikuláš  

(o výsledku hospodárenia za rok 2017 podávajú príspevkové 
organizácie samostatné správy) 

23 357 083,83  

21 453 678,83 

1 903 405,00 
 
 
 
 
 
 

 
2 205 486,98 

4 057 200,34 

                   -1 851 713,36 

 

 

 

 

 

 

 
 

51 691,64 
 

2 444 814,86 
1 358 628,05 
1 086 186,81 

 
1 137 878,45 

 
 
 

16 438,47 
76,48 
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Zhodnotenie účtovného výsledku hospodárenia v roku 2017 
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Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Liptovský Mikuláš 
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Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál  prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za  : 5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
Ing. Rudolf Urbanovič ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie. 

 
 
 

Zapísala: Ľubica Kubovčíková  v.r.                                    Overil: Ing. Rudolf Urbanovič v.r. 
 V Liptovskom  Mikuláši 7.6.2018                                                   predseda  
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