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Záznam zo zasadnutia komisie finančnej a majetkovo-právnej
za dňa 4.9.2017 015.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 305v budove MsU v Liptovskom Mikuláši.

Pritomni členovia: Ing. Rudolf Urbanovič, Ing. Marta Gutraiová, MUDr. Miroslav Boďa, p. Luboš Trizna,
Miroslav Burgel

Pritomní členovia poradného zboru: JUDr. Alena Oberučová, Ing. Lehotský Jaroslav

l-Ilavný kontrolér mesta: PhDr. Jozef Fiedor

Tajomnička komisie: Ľubica Kubovčíková
Zasadnutie viedol predseda komisie Ing. Rudolf Urbanovič. Privital prítomných členov, uviedol program,
ktorýje potrebné prerokovať na zasadnutĺ.

Program:

1/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými
právami mesta
2/ Predaj akcií v spoločnosU MHK 32 LM, a.s. obchodnou verejnou súťažou
3/Výsledky hospodárenia prispevkových organizácii mesta — lnformačné centrum k 30.6.2017
4/Výsledky hospodárenia príspevkových organizácii mesta — Verejnoprospešné služby k 30.6.2017
5/Správa o plneni investičných akciĺ k 30.6.2017
6/ Analýza súčasného stavu stravovania V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej působnosti
Mesta Liptovský Mikuláš a návrh jeho riešenia
7/Výsledky hospodárenia obchodných spoločnostĺ, v ktorým má mesto LM majetkovú účasť
8/Návrh na zmeny rozpočtu mesta na rok 2017
9/ Monitorovacia správa o výsledkoch programového rozpočtu mesta LM
10/ Konsolidovaná výročná správa mesta za rok 2016

Uznesenie komisie:
Komisia odporučila predložený program prerokovať na zasadnutí komisie,
Hiasovanie:
Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O

1/Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakiadanie s majetkovými
právami mesta
Predložený materiál prezentovala Ing. Todáková a Mgr. lľanovská.

1/ zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastnícive k pozemku parc. č. KN-C 1740/1 podle ~ 9a ods. 8

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni ako pripad hodný osobitného zreteí‘a, Vk.

ů. Liptovský Mikuláš, medzi — mestom Liptovský Mikuláš, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský

Mikuláš, IČO: 00315524, ako podielovým spoluvlastnikom vo veFkosti 2/3-iny a Rimskokatolíckou

cirkvou, farnosťou Liptovský Mikuláš, so sidlom Štefana Moyzesa 662/3, 031 01 Liptovský Mikuláš 1,

IČO: 31 920 837, ako podielovým spoluvlastnikom vo vetkosti 1/3-iny. Ide o zrušenie podielového

spoluvlastnictva k pozemku parc. č. KN-C 1740/1 ostatné plochy o výmere 12595 m2 (LV č. 3872),
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nachádzajúceho sa na UI. 1. Mája (park Márie Rázusovej Martákovej) ajeho vzájomné vysporiadanie

reálnyrn rozdelenírn pozemku podľa geometrického plánu č. 45347191-71/2016, a to:

-mesto Liptovský Mikuláš, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524 sa stane

výlučným vlastníkom pozemku pare. č. KN-C 1740/1 ostatně plochy o výmere 8 397 m2;

- Rimskokatolícka cirkev, farnost‘ Liptovský Mikuláš, so sídlom Štefana Moyzesa 662/3, 031 01 Liptovský

Mikuláš, IČO: 31 920 837 sa stane výlučným vlastníkom novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 1740/3

ostatně plochy o výmere 4 198 m2.

Podielové spoluvlastníctvo bude vysporiadané bez nároku na finančně urovnanie, tj. bezodplatne

a podielovi spoluvlastníci nie sú povinni platiť za zrušenie podielového spoluvlastníctva žiadne finančné

dorovnania. Ide o prevod majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a, na schválenie ktorého je

potrebný súhlas 315 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli

mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zretel‘a:

je zrušenie podielového spoluvlastníctva na pozemku parc. č. KN-C 1740/1 ajeho vysporiadanie reálnym

rozdelenim na základe geometrického plánu č. 45347191-7112016 medzi jednotlivých súčasných

podielových spoluvlastníkov, z ktorých sa zrušením podielového spoluvlastníctva stanú výlučnými vlastnikmi.

Pozemok parc. č. KN-C 1740/1, ktorý nadobudne mesto do svojho výlučného vlastníctva, využije mesto

Liptovský Mikuláš na vybudovanie budúcej cyklotrasy v rámci realizácie stavby: „Mestská cyklotrasa za

zamestnanim Liptovský Mikuláš“, čo je v súlade s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš. Na

predmetnú stavbu bob mestom Liptovský Mikuláš vydané právoplatné územné rozhodnutie o umiestneni

stavby pod č. MsÚ/ÚR aSP 201 7/001 91-O3IŠar dňa 03.03.2017.

Uznesenie komisie:

Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.

Za: 5 Proti: O Zdržal Sa: O

2/nadobudnutie nehnuteľnostívk. ú. Liptovský Mikuláš, nachádzajúcich sana ul. Tranovského (pri Baťovej

uličke), a to:

- pozemku parc. č. KN-C 154/2 ostatně plochy o výmere 19 m2evidovaného v operáte katastra

nehnuteľností na LV č. 324,

- pozemku parc. Č. KN-C 15413 ostatné plochy o výmere 579 m2podľa geometrického plánu

č. 54/2017-LM, odčleneného z pozemku parc. č. KN-C 154/1 evidovaného v operáte

katastra

nehnuteľností na LV č. 324,

/pozemky spolu o výmere 598 m~/,

od výlučného vlastníka: spobočnosť PR - Invest, s.r.o., Jána Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina, IČO: 36417483,

za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom 30 181,06 eur, zaokrúhlene 30 181 eur, tj. 50,47eurIm2.

Nadobudnutím nehnuteľností dójde zo strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníckych

vzťahov k pozemkom parc. č. K-NC 154/2 a parc.č. KN-C 154/3, na ktorých bude umiestnená a vybudovaná
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mestom Liptovský Mikuláš ako investorom obslužná komunikácia C3 MO 55/30 5 chodnikom pre peších

a s plochami staUckej dopravy, pričom podľa platného územného plánu mesta a schválených zmien a

doplnkov č.1 územného plánu pešia zóna v historickej časU mesta Liptovský Mikuláš je obslužná

komunikácia „verejnoprospešnou stavbou“. Na pozemku je vyznačený hlavný dopravno - obslužný vstup do

riešeného územia, trasa verejnoprospešných stavieb - vedenia verejnej vodovodnej siete a vedenia

telekomunikačnej siete, čo je taktiež v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta. Pozemok

parc.č. KN-C 154/3 v k.ú. Liptovský Mikuláš je súčasťou riešeného územia Zmien a doplnkov č. I územného

plánu pešla zóna v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš, ktorých závázná časť bole vyhlásená

Všeobecne záväzným nariadenim mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2O16NZN s účinnosťou od 5.4.2016.

Podľa znaleckého posudku č. 83/2017 zo dňa 19.06.2017 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Danou

Piatkovou je všeobecná hodnota pozemku parc .č. KN-C 154/2 stanovená na 958,93 eur a všeobecná

hodnota pozemku parc.č. KN-C 154/3 stanovená na 29222,13 eur, spolu 30 181,06 eur, čo je 50,47

eur/m2.

Uznesenie komisie:

Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.

Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O

3/predajprebytočného nehnuteľného majetku spósobom podia ~ 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v pletnom zneni ako prevod podle/u majetku obce, ktorým se realizuje zákonné predkupné

právo, v k. ú. Liptovský Mikuláš — pozemku parc. č. KN-E 1029/1, orná půda o výmere 266 m2, v podiele

1/3-ina (čo k prevádzanému podielu predstavuje výmeru 88,66 m2), zapisaného na LV č. 7259 v katastri

nehnuteľností, spoločnosti Slovfin s.r.o., Rusovská cesta 56, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01,

IČO: 47197790, za kúpnu cenu 2305 eur, tj. 26 eur/m2.

Všeobecná hodnota pozemku podľa znaleckého posudku č. 93/2017 zo dňa 20.06.2017 vypracovaného

súdnym znalcom Ing. Petrom Makónim je stanovená 20,92 eur/rn2, čo je 1 854,77 eur, zaokrúhlene 1 855

eur. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnĺctve k 31.08.2017 predstavuje

8,866 eur, čo je 0,100 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa platných Zásad

hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne Ill., pričom minimálna kúpna cena za 1

rn2 pozemku je v danej zóne stanovená na 18 eur/m2 - 33 eur/m2. Uvedený prevod nepodlieha zverejneniu

na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači.

Uznesenie komisie:

Komisia odporučila kúpnu cenu 26 eur/m2 predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.

Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O

4/ uzetvorenie Zm/uvy O budůcej zm/uve o zr/edeni vecného bremene spočívejúce v práve uložen/e

inžinierskych sletí (vodovodná, kaneiizačná a elektrická prípojke), v k. ú. Paiůdzke — medzi budúcim
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povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastnikom pozemku KN-C 2055/12

a budúcim oprávneným z vecného bremena, Pavlom Pompom a manželkou Kvetoslavou Pompovou,

obaja trvale bytom Priebežná 489/8, Liptovský Mikuláš — Podbreziny, ako vlastnikmi budúcej vodovodnej

prípojky, kanalizačnej pripojky a elektrickej prípojky. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena

práva uloženia inžinierskych sietí, a to vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky cez pozemok parc. č.

KN-C 2055/12 a práva vstupu za účelom prevádzkovania týchto sietí V prospech vlastníka pozemku parc. Č.

KN-C 1779/2 zapisaného na liste vlastníctva Č. 3319, ako budúceho oprávneného z vecného bremena.

Riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvori Po realizácU vodovodnej, kanalizaČnej a elektrickej

prípojky vybudovaných v rámci stavby•. „Rodinný dom“ v rozsahu vyznačenom na porealizaČnom

geometrickom pláne, a to najneskór do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudaČného

rozhodnutia uvedenej stavby resp. najneskór do 90 dní odo dňa vydania ohlásenia drobnej stavby. Strana

oprávnená z vecného bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena pri podpise riadnej zmluvy

o vecnom bremene za zriadenie a časovo neobmedzené využívanie práva uloženia vodovodnej,

kanalizačnej a elektrickej pripojky cez pozemok vo vlastnictve mesta jednorazovú odplatu stanovenú

znaleckým posudkom v čase uzatvorenia riadnej zmluvy o zriadeni vecného bremena.

V zmluve o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena sa budúci oprávnený z vecného bremena zaviaže

vykonat‘ úpravu podkladovej a krytovej vrstvy vozovky podľa podmienok vydaného rozhodnutia na zvláštne

užívanie miestnej komunikácie, ktoré vydá cestný správny orgán Okresný úrad v Žiline, odbor pre cestnú

dopravu a pozemné komunikácie. Ide o uzatvorenie zmluvy podľa 5 9 ods. 2 plsm. e) zákona č. 138/1 991

Zb. o majetku obcĺ v platnom znení.

Uznesenie komisie:

Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.

Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O

5/prada] prebytočného nehnutel‘ného majetku spósobom podia 5 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138ĺ1991 Zb.

o majetku obcí v piatnom znení ako prípad hodný osobitného zretei‘a Vk. ú. Paiúdzka — pozemku parc. Č.

KN-C 2001/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2, nachádzajúceho sa na ul. Okružnej, Rudolfovi

Balážovi a manželke Margita Balážovej do BSM, obaja trvale bytom ul. Okružná 80/8, 031 01 Liptovský

Mikuláš - Palúdzka, za kůpnu cenu 957eur (t. j.33 eur/m2). Kupujúci uhradia predávajúcemu celú kúpnu

cenu do jedného roka odo dňa podpisu kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami, a to v mesačných

splátkach vo výške 79,75 eur/mesiac. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti z titulu

kúpy podá predávajúci až po úplnom uhradení celej kúpnej ceny na účet predávajúceho stranou kupujúcou.

ÚČelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 2001/2, na

ktorom je umiestnená a vybudovaná stavba: „Prístrešok — krytá rampa pre vjazd a vstup do rodinného domu

a oplotenie“ vo vlastníctve nadobúdateľov a na ktorú bob mestom Liptovský Mikuláš vydané právoplatné

stavebné povolenie dňa 31.08.20016 pod č. ÚR a SP 2006/03755-03 Šu a dňa 19.12.2011 dodatočné
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povolenie zmeny stavby pod č. ÚR a SP 2011/01729-03 Šu. Predmetný pozemok je t. Č. oplotený

k rodinnému domu súp. Č. 80 stojacom na parcele č. KN-C 1996 vo vlastnictve nadobúdateľov (LV Č. 3564).

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnĺctve k 31.08.2017 predstavuje 3

01763 eur, čo je 104,06 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa platných Zásad

hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne lil., pričom minimálna kúpna cena za 1

m2 pozemku jev danej zóne stanovená na 18 eur/m2 -33 eur/rn2.

ide o prevod majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas

3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej

stránke mesta.

Dövod hodný osobitného zretei‘a:

je majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. Č. KN-C 2001/2, ktorý svojím

oplotenim tvorí kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 1996, KN-C 1997 a stavbou~. ~Rodinný domU

súp. Č. 80 postavenou na parcele č. KN-C 1996 vo vlastnictve žiadateľov (LV Č. 3564). Na prevádzanom

pozemku je vybudovaná stavba: „Pr[strešok — krytá rampa pre vjazd do rodinného domu a opiotenie vo

vlastnictve žiadateľov, na ktorú bob vydané stavebné povolenie. Pozemok žiadatelia dlhodobo užĺvajú na

základe nájomnej zmiuvy. Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad skutkového a právneho vzťahu. ide

o prevod vlastnĺctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu, nakoľko pozemok je t. Č. oplotený

k rodinnému domu.

Uznesenie komisie:

Komisia odporučila kúpnu cenu 33 eur/m2 predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.

Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O

6/predajprebytočného nehnutel‘ného majetku spósobom podle ~ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v pietnom znení aiw pripad hodný osobitného zreteľa, v k. Ú. Okoličné — pozemkov parc. Č.

KN-C 1245/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 rn2, parc.č. KN-C 1259/7 ostatné plochy o výmere 4

m2 a parc.Č. KN-C 1259/8 ostatné plochy o výmere 24 m2 ĺpozemky spolu o výmere 46 m2ĺ podľa

geometrického plánu č. 36735299-30/2017 (ako diely J“ „Z, 3“), nachádzajúcich sa na ul. Stošická,

v prospech spoločnosti Craemer Slovakia, s.r.o. so sidlom P.O.BOX Č. 18, Priemyselná zóna OkoliČné,

031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 618 006, za kúpnu cenu 1 518 eur (t. J. 33 eur/m2). ÚČelom prevodu je

rozšírenie už existujúceho pristupu k susednému pozemku parc.Č. KN-C 288/6 nachádzajúceho sa v kú.

Beňadiková vo vlastnictve žiadateía (LV č. 361). Na prevádzaných pozemkoch kupujúci vybuduje dopravný

vjazd z miestnej komunikácie - ul. Stošická na susednú nehnuteľnosť parcelu Č. KN-C 288/6 v k.ú.

Beňadiková, v rámci plánovanej investičnej výstavby s infraštruktúrou pre účely viastných podnikateľských

aktivit a činnosti na pozemku parc.č. KN-C 288/6 v k.ú. Beňadiková.

Všeobecná hodnota pozemkov parc.č. KN-C 1245/3, KN-C 1259/7 a KN-C 1259/8 podľa znaleckého

posudku č. 161/2017 zo dňa 13.07,2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákorn je

stanovená na 529 eur, zaokrúhlene 530 eur, tj. 11,50 eur/m2.
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Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnĺctve k 31.08.2017 predstavuje 4 eur.

Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský

Mikuláš nachádza v zóne Ill., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku jev danej zóne stanovená na

18 eur/m2 -33 eur/m2. Ide o prevod majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie

ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej

tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zreteľa:

pozemky, ktoré sú predmetom odpredaja sa nachádzajú pri pozemku parc.č. KN-C 288/6 v kú. Beňadiková

a pozemkoch parc.č. KN-C 1245/2, KN-C 1259/5, KN-C 1259/6 v kú. Okoličné vo vlastnĺctve žiadateľa,

ktorý ich využije na rozširenie a zabezpečenie prĺstupu k svojej nehnuteľnosti pozemku parc.č KN-C 288/6

v kú. Beňadiková. Pozemky majú pre svoj tvar a malú výmeru obmedzené samostatné využitie,

nachádzajúce sa v blízkosti komunikácie s jej ochranným pásmom, na ktorých sú skaly, rokliny a výmole.

Pre mesto sú nevyužiteľné a účelné len pre konkrétneho záujemcu.

Uznesenie komisie:

Komisia odporučila kúpnu cenu 33 eur/m2 predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.

Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O

Tĺpredajprebytočného nehnuterného majetku spdsobom podle ~ 9a ods. 8 písm. e) zákona d 138/1991 Zb.

o majetku obcí v pletnom znení ako prípad hodný osobitného zretel‘a, v k. ú. Bodice — pozemku parc. Č. KN-

C 2847/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 135 m2 podľa geometrického plánu č. 34842471 — 46/2017

ako diely „1«, „2«, nachádzajúci sana Ul. Bodická, Petrovi Strapkovi a manželke Kataríne Strapkovej do

SSM, obaja trvale bytom Bodická 71/52, 031 01 Liptovský Mikuláš — Bodice, za kúpriu cenu 4455 eur (t. j.
33 eur/mz). Pozemok parc.č. KN-C 2847/7 je priľahlou plochou, ktorá svojim umiestnenim a využitím tvorí

neoddeliteľný celok s pozemkami parc.Č. KN-C 2847/6 vo vlastnictve žiadateľov (LV Č. 680), parc.č. KN-C

8/1, KN-C 8/2, KN-C 8/3 a stavbou.,, Rodinný dom súp. Č. 71 postavenou na pozemku parc.č. KN-C 8/3 vo

výlučnom vlastnictve Katarĺny Strapkovej (LV č. 685). Na časti pozemku parc.Č. KN-C 2847/7 plánujú

žiadatelia zrekonštruovať nevyhovujúce oplotenie a úpravu okolia a Časť pozemku parc.č. KN-C 2847/7

žiadatelia využijú ako pristupovú plochu k svojim nehnuteľnostiam.

Všeobecná hodnota pozemku parc.Č. KN-C 2847/7 podľa znaleckého posudku Č. 181/2017 zo dňa

15.08.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 3106,35 eur,

zaokrúhlene 3110 eur, tj. 23,01 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v

úČtovnĺctve k31.08.2017 predstavuje 9,14 eur. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podra platných

Zásad hospodárenia 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 dóvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov,

pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.
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Dóvod hodný osobitného zretel‘a:

pozemok, ktorý je predmetom odpredaja, je priľahlou plochou, ktorá svojim umiestnením a využitĺm tvorí

neoddeliteľný celok 5 pozemkami parc.č. KN-C 2847/6, KN-C 8/1, KN-C 8/2, KN-C 8/3 a stavbou ‚Rodinný

dorri« súp. Č. 71 vo vlastníctve nadobúdateľov, ktorĺ ho využijú zlúčenim a scelením so svojim vlastníctvom.

Nakoľko prevádzaný pozemok sa nachádza aj pri pozemku parcč. KN-C 2/1 vo vlastníctve

Rimskokatolíckej cirkvi, farnosti Palúdzka, Liptovský Mikuláš, tá písomne vyjadrila svoj nezáujem o jeho

odkúpenie. Pozemok má pre svoj tvar a druh možnej zástavby v blízkosti miestnej komunikácie obmedzené

samostatné využitie. Pre mesto je nevyužiteľný a účelný len pre konkrétneho záujemcu.

Uznesenie komisie:

Komisia odporučila kúpnu cenu 33 eur/m2 predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.

Za: 5 Proti: O Zdržal Sa: O

8/predajprebytočného nehnutelného majetku spósobom podia ~ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretefa; zriadenie predkupného práva

vprospech mesta Liptovský Mikuláš a zriadenie vecného bremene spočivajúceho v práve uloženia

inžinierskej siete (verejné osvetlenie), vk. ů. Liptovský Mikuláš, a to: pozemkov parc. Č. KN-C 840/2 záhrady

o výmere 671 m2 a parc. Č. KN-C 854/34 zastavené plochy a nádvoria o výmere 213 m2 /pozemky spolu

o výmere 884 m2/podľa geometrického plánu Č. 44026595-75/201 7, nachádzajúcich sana ul. Kpt. Nálepku,

v prospech spoločnosti IPATEX, s.r.o. so sidlom J. Janošku 5, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45633118,

za kúpnu cenu 10 608 eur (t, j. 12 eur/rn2), za účelom výstavby bezbariérového, dvojpodlažného objektu:

„Chránenej dielne“, ktorá bude zamestnávať ťažko zdravotne postihnutých, s hlavnou činnosťou zarneranou

na prevádzku výrobných priestorov s vyšívacími a šijacími strojmi, priestorov pre potlaČe textilu aplikované

žehliacou technikou, priestorov pre reklamné propagaČné materiály.

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

Liptovský Mikuláš podľa ~ 603 ods. 2 ObČianskeho zákonníka v platnorn znení na celý predmet kúpy za

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

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

o zriadenie predkupného práva ako časovo obmedzeného, a to do doby právoplatnosti kolaudačného

rozhodnutia na stavbu chránenej dielne.

V kúpnej zmluve bude dohodnutý záväzok kupujúceho, že predmet kúpy využije výlučne za úČelom

výstavby bezbariérového, dvojpodlažného objektu chránenej dielne so zamestnanĺm pre ťažko zdravotne

postihnutých. Zároveň sa kupujúci zaviaže, že odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia tohto

objektu po dobu desiatich rokov zachová účel prevádzkovania chránenej dielne so zamestnanĺm pre ťažko

zdravotne postihnutých. Pre prĺpad nedodržania účelového využitia pozemkov a účelu prevádzkovania

objektu chránenej dielne Po dobu desiaťich rokov, budú v zmluve dohodnuté oprávnenia mesta Liptovský

Mikuláš:

a) odstúpiť Od zmluvy Od jej začiatku resp. ak predávajúci nevyužije možnosť odstúpenia od zmluvy,

kupujúci sa zaviaže, že nadobudnutú nehnuteľnosť spátne odpredá mestu za rovnakú kúpnu cenu za akú ju
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od predávajúceho nadobudol, bez inflačného navýšenia. V pr~pade, že dčjde k odstúpeniu od zmluvy resp.

sp&nému odpredaju, mesto si uplatni voči kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny stanovenej

podia znaleckého posudku č zo dňa vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom

Todákom ako všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti; alebo

b) uplatniť si voči kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny stanovenej podľa znaleckého

posudku č zo dňa vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom ako

všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti.

V pripade prevodu pozemkov parc. KN-C 840/2 a parc. Č. KN-C 854/34 tretej osobe kupujúcim ako aj

ďalšími novými vlastnikmi pozemkov parc. č. KN-C 840/2 a parc. č. KN-C 854/34, prejdú všetky práva a

povinnosti vyplývajúce Z tejto zrr‘luvy na nového vlastníka. Pre takýto prípad kupujúci v kúpnej zmluve

zaviaže nového vlastnĺka splniť všetky povinnosti, ktoré na seba prevzal touto zmluvou uzavretou s

mestom. Pri nesplneni tejto povinnosti je povinný predávajúci uhradíť mestu zmluvnú pokutu vo výške 50 %

z ceny stanovenej podľa Znaleckého posudku č zo dňa vyhotoveného súdnym znalcom

Ing. Miroslavom Todákom ako všeobecnej hodnoty nehnuteFností. Kupujúci sa zároveň v kúpnej zmluve

zaviaže, že do 3 dní Od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povoleni vkladu vlastn[ckeho práva k

predmetu zmluvy na tretiu osobu pĺsomne túto skutočnosť oznámí mestu.

V zmluve bude ďalej dohodnuté, že ak kupujúci v lehote do 1 roka odo dňa podpisu tejto zmluvy neziska

právoplatné stavebné povolenie a v lehote do I roka od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia

nezačne s výstavbou objektu chránenej dielne je predávajúci oprávnený Od kúpnej zmluvy jednostranne

odstúpiť. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť aj v pripade, ak kupujúci objekt chránenej

dielne neskolauduje do 2 rokov Od začatia výstavby. V prípade odstúpenia zo strany predávajúceho z vyššie

uvedených dövodov sa kúpna cena nevracia späť, ale bude sa brať ako zmluvná pokuta.

Súčastou kúpnej zmluvy bude aj zriadenie Časovo neobmedzeného a bezodplatného vecného bremena

spočivajúce v práve uloženia kábla verejného osvetlenia cez pozemky parc. č. KN-C 840/2 a parc. Č. KN-C

854/34 v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne Č. 44026595-75/2017 a práva vstupu za účelom

prevádzkovania tejto siete, v prospech vlastníka kábla verejného osvetIenia t. j. mesta Liptovský Mikuláš.

V kúpnej zmluve bude ďalej uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemky parc. Č. KN-C 840/2 a parc.

Č. KN-C 854/34 je okrem kábla verejného osvetlenia trasovaný aj STL plynovod D 160 PE s prípojkami

v správe SPP— distribúcia, a.s. Bratislava, na ktorý sa vzVahuje ochranné a bezpečnostné pásmo.

Všeobecná hodnota pozemkov parc. Č. KN-C 840/2 a parc. Č. KN-C 854/34 podľa znaleckého posudku Č.

193/2017 zo dňa 31.08.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 33

282,60 eur, zaokrúhlene na 33 300 eur, Čo je 37,65 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku

mesta vedeného v účtovníctve k31.08.2017 predstavuje 14 671,748 eur, Čo je 16,597 eur/m2. Pozemky,

ktoré sú predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš

nachádzajú v zóne Il., 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 dbvodu hodného osobitného zretel‘a, na schválenie

ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej

tabuli mesta a internetovej stránke mesta.
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Dóvod hodný osobitného zretel‘a:

na pozemkoch, ktoré sú predmetom odpredaja žiadateľ vybuduje nový bezbariérový, dvojpodlažný objekt:

„Chránenej dielne‘, ktorá bude zamestnávať zdravotne ťažko postihnutých] čím vytvorĺ pracovné prostredie

pre ich uplatnenie sa na trhu práce. Spoločnosť IPATEX, s.r.o. pčsobí v Liptovskom Mikuláši už takmer 10

rokov, zamestnáva zdravotne ťažko postihnutých ajej hlavnou činnosťou je prevádzkovanie chránenej

dielne zamerané na vyšívanie, potlač textilu a reklamnú činnosť. Zámerom spoločnosti je ďalšie rozširovanie

služieb a vytvorenie nových pracovných miest pre zdravotne ťažko postihnutých] s cielorn skvalitniť život

ľuďom so zdravotným postihnutím, pre ktorých je chránená dielňa zvyčajne jedinou možnosťou zamestnať

sa;

chránená dielňa má viac spoločenský ako ekonomický význam. Prispieva k zachovaniu tradícii. Aby boli

výrobky predané ide to na úkor pridanej hodnoty a chránená dielňa tak nie je schopná vytvoriť si dostatočné

kapitálové zázemie na d‘alšĺ rozvoj a rozširovanie výroby. Aj z tej minimálnej pridanej hodnoty sa spoločnosť

snaží vytvoriť nové a d‘alšie pracovně príležitosti pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Uznesenie komisie:

Komisia odporučila kúpnu cenu 12 eur/m2 predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. Z dčvodu účelu

výstavby Chránenej dielne komisia navrhla zachovať účel prevádzkovania Po dobu 15 rokov.

Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O

9/predaj prebytočného nehnutel‘ného majetku spósobom podľa ~ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobItného zretel‘a, v k. ú. Liptovská Ondrašová —

pozemku parc. č. KN-C 88/605 zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m2 podľa geometrického plánu č.

204 — 59/2017, do podielového spoluv/astnictva v prosnech: 1. Ing. Anna Babariková, trvale bytom

Vrakunská 12521/41, 821 06 Bratislava — Podunajské Biskupice — do pod/elu X-ica a 2. Ing. Božena

Babariková, trvale bytom Roľnícka 439/1, 031 05 Liptovský Mikuláš — Liptovská Ondrašová — do podle/u 34-

ica, za kúpnu cenu 5346 eur (t. j.33 eur/rn2).

Účelom prevodu pozemku parc. č. KN-C 88/605 je rekonštrukcia rodinného domu, stým spojeně

zabezpečenie pristupu na susedně pozemky parc. č. KN-C 124, KN-C 128, KN-C 125/1 vo vlastnictve

žiadateľov (LV č. 2051) a rozširenie priľahlej plochy, na ktorej sú vysadené stromy vo vlastnictve žiadateľov.

Na prevádzanom pozemku sa nachádza potrubie verejného vodovodu, podzemně VN a NN vedenie.

V pripade, ak sa v budúcnosti preukáže existencia inžinierskej siete — verejného osvetlenia na prevádzanom

pozemku, žiadatelia sú povinní zriadiť bezodplatné vecné bremeno v prospech mesta, a to na dobu

neurčitú.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2017 predstavuje

2688,71 eur, čo je 16,597 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podra platných Zásad

hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zčne II., pričorn 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 dóvodu
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hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 315 všetkých poslancov, pričom

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

Dóvod hodný osobitného zretel‘a:

pozemok, ktorýje predmetom odpredaja sa nachádza pri pozemkoch parc. č. KN-C 124, KN-C 128, KN-C

125/1 vo vlastnictve nadobúdateľov (LV Č. 2051). Pozemok, ktorý nadobúdatelia nadobudnú, využijú na

zabezpečenie pristupu k svojim nehnuteľnostiam za účelom rekonštrukcie rodinného domu. Pozemok, ktorý

je predmetom prevodu, má obmedzené samostatné využitie a pre mesto sů nevyužiteľný.

Uznesenie komisie:

Komisia odporučila kúpnu cenu 33 eur/m2 predložený materiál prerokovať v MsR a MaZ.

Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O

10/ a) podia ~ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. a majetku obcí vplatnom znení spösob prevodu

vlastníctva nehnutefnosti v k. Ci. Liptovský Mikuláš — pozemku parc. Č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty

o výmere 2373 m2 — abchodnou vere]nou súťažou (ďalej len “OVS),

b) pod/ä ~ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci vplatnom znení podmienky

obcho dne] vere]ne] sút‘aže (dale] /en „OVS“) na prevod nehnutel‘nosti v k. ú. Liptovský Mikuláš — pozemku

parc. Č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty O výmere 2373 m2, nasledovne:

Osobitne schvaľované podmienky

schválené Mestským zastupitetstvom Liptovský Mikuláš uznesením Č /2017 zo dňa 22.09.2017.

Predmet Ovs
1. Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy

na predaj predmetu súťaže nachádzajúci sa na Nábreží J. Kráľa, a to nehnuteľnosti:

pozemku parc. č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty O výmere 2373 rn2,

nachádzajúceho sa v k. ú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, zapisanom

na LV Č. 4401 v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym

odborom.

2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže:

2.1 Severná Časť pozemku p. Č. KN-C 3363/49 (podľa grafickej prílohy Č. 4) sa nachádza podľa platného

územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesenim mestského zastupiteľstva

Liptovský Mikuláš Č.115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná Časť bola vyhlásená všeobecne záväzným

nariadenim mesta Liptovský Mikuláš Č.7/2O1ONZN dňa 16.12.2010 s úČinnosfou dňom 1.1.2011 vznení

zmien a doplnkov v urbanistickom bloku „zmiešané ůzemie s prevahou obČianskej vybavenosti . Max. výška

zástavby v predmetnom bloku je 5 nadzemných podlaží a index zastavanej plochy je max.40 %.

Prevládajúcim funkČným využitím je formujúce typický verejný charakter prostredia s koncentráciou zariadeni

obČianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie

širokej škály potrieb obyvateľov i návštevníkov mesta. Najmá: administratíva, zariadenia obchodu
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celomestského regionálneho významu, služieb, kultúry, zäbavy, zariadenia verejného stravovania a

prechodného ubytovania, zariadenia školstva, zdravotnĺctva, soc. starostlivosti, zariadenia zábavy,...

Prípustné e funkčné využitie 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 negatĺvnych dopadov na okolie, zariadenia pre špon a rekreáciu,

služobné byty v objektoch občianskej vybavenosti, obslužné komunikácie, zariadenia verejnej dopravy bez

neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadně garáže vhodne

začlenené do okolitej zástavby, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heliportu,

podmienené preverením podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohľadňovat

nielen územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, zaniadenia technickej infraštruktúry

slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, plochy upravenej zelene, ČSPH ako súčasť

objektov a areálov občianskej vybavenosti, ...

Nepripustné ie funkčně využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi

na okolie (hluk, prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti využitia

pnil‘ahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti.

Najmá: rodinné a bytové domy (mimo objektov v existujúcej zástavbe) narúšajúce charakter okolitej

zástavby, zariadenia priemyselnej a poFnohospodárskej výroby, stavebnĺctva, sklady s vysokými nárokmi na

dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia

odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovin!, zariadenia energetiky lokálneho

významu bez negativnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá

vodná elektráreň,../, zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebnictva /cintoríny,

urnové háje, krematóriá/, samostatne stojace ČSPH,...

2.2 Ostatná časť pozemku p. č. KN-C 3363/49 sa nachádza v urbanistickom bloku „zniiešané územie

a prevahou zariadeni pre šport a rekreáciu. Max. výška zástavby v tomto bloku sú 4 nadzemně podlažia

a index zastavanej plochy je max. 35 %.

Prevládaiúcim funkčným využitím tohto bloku je formujúce typický charakter prostredia 5 nižšou intenzitou

využitia územia a s koncentráciu krytých i otvorených zariadeni pre šport a rekreáciu celomestského i

regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateľov i

návštevníkov mesta. Najmš: zariadenia pre šport a rekreáciu, zariadenia verejného stravovania a

prechodného ubytovania, zariadenia obchodu a služieb — dominantne integrované do športovo-rekreačných

komplexov, zariadenia pre kultúru a zábavu,...

Prípustné ie funkčně využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nároknii prevládajúci

charakter a kvalitu prostredia. Najmš: administrativa, zariadenia školstva, zdravotnictva, soc. starostlivosti,

zariadenia individuálnej rekreácie, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné

garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu okrem

heliportu - podmienené preverenim podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude

zohľadňovať nielen územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia zariadenia technickej

infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, plochy upravenej zelene, ...

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, te~ ±421 4455651 11-12, fax: ±421 445621396,
e-mail: lmikulas~mikuIas.sk, ICO: 00315524, DIC: 2021031111

11



NeQripustné je funkčně vvužitie, které svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyimi

na okolie (hluk, prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti využitia

priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadenĺ športu a rekreácie. Najmä: rodinné domy, bytové domy,

zariadenia OV regionálneho významu s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu a negatívnym vplyvom na

kvalitu prostredia /veľkoobchodné zariadenia, hypermarkety (bigbox)/, zariadenia priemyselnej

a pol‘nohospodárskej výroby, stavebníctva, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia

nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva

/zberné dvory, zberne druhotných surovín/, zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych

dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../,

zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva /cintoriny, urnové háje, krematóriá/,...

Potrebný počet parkovacĺch stání podľa platných STN je nutné zabezpečiť na vlastnom pozemku.

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 118 650 eur,

(slovom:jedenstoosemnást‘tis[cšesťstopät‘desiat eur), t. ~. 50 eur/m2.

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

verejných súťaž[ uhradí viťaz súťaže najneskör do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Cena predmetnej nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku č. 246/2016 zo dňa 25.10.2016

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 53 200 eur, t. j. 22,41 eur/m2. Cena za predmet súťaže je určená na základe znaleckého

posudku a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31 .08.2017 predstavuje 177,23

eur, čo je 0,075 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom Ovs sa podľa platných Zásad hospodárenia

s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v II. zóne, pričom minimálna kúpna cena za 1 m2pozemku

jev danej zóne stanovená na 33 eur/m2 -66 eur/m2.

4. Výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny, L j. 23 730, (slovem:

dvadsaťtritisicsedemstotridsať eur), ktorá musí byť zložená na bankový účet vedený v Prima banke

Slovensko, a.s., č. ú.: SK 61 5600 0000 0016 0044 8065 SIC: KOMASK2X najneskčr tn pracovně dni pred

uplynutím lehoty na podávanie návrhov.

Žiadny z navrhovateľov nemá nárok na výplatu úrokov Z peňažných prostriedkov zložených na účte mesta

tvoriacich zábezpeku až ku dňu vrětenia zábezpeky, resp. úhrady kúpnej ceny so započítanim finančnej

zábezpeky.

5. Účastnícky poplatok vo výške 30 eur je možné uhradiť do pokladne MsÚ alebo na bankový účet

vedený v Prima banke Slovensko, as., BAN SK89 5600 0000 00160044 3002 BIC: KOMASK2X.

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

zastupitelstva 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 2310.2014. č. 120/2016 ze dňa 15.122016, Č. 19/2017 zo dňa

13.04.2017 ač /2017 ze dňa 22.09.2017.

II.

Časový plán súťaže
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III.

Kritérium hodnotenia návrhov

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

nehnuteľnosti predložená navrhovateľom.

2. Vítazom súfaže Sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržaní všetkých podmienok

súťaže. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.

Uznesenie komisie:

komisia odporučila kúpnu cenu 50 eur/m2 a zábezpeku vo výške 20% z minimálnej kúpnej ceny a

predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.

Za: 5 Proti: O Zdržal Sa: 0

11/ a) podia ~ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spósob prevodu

vlastníctva nehnutei‘ností vk. ú. Liptovský Mikuláš — pozemkov parc. č. KN-C 2030/l zastavané plochy

a nádvoria o výmere 57 m2, parc.č. KN-C 2032 zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 a parc.č. KN-C

2033 záhrady o výmere 80 ni2 (pozemky spolu o výmere 195 m2),

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

b) podia ~ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom zneni podmienky

obchodnej verejnej súťaže ~d‘alej len »OVS‘) na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš —

pozemkov parc.č. KN-C 2030/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 rn2, parc.č. KN-C 2032 zastavané

plochy a nádvoria O výrnere 58 ni2 a parc.č. KN-C 2033 záhrady o výrnere 80 rn2, (pozemky spolu o výmere

195 m2) nasledovne:

Osobitne schvaľované podmienky

schválené Mestským zastupiteľstvom Liptovský Mikuláš uznesenim č /2017 zo dňa 22.09.2017

Predmet Ovs
1. Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej
zmluvy, a to nehnuteľnostĺ:

pozemok parc. č. KN-C 2030/1 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 57 rn~‘ pozemok parc.č. KN-C 2032

zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 a pozemok parc.č. KN-C 2033 záhrady o výmere 80 rn2

(pozemky spolu o výmere 195 m2), nachádzajúce sa na ul. Vrbická v k. ú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský

Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, zapísané na liste vlastníctva 4401 v katastri nehnuteľnosti vedenom

Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom.

2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže:

Pozemky parc. Č. KN-C 2030/1, 2032, 2033 v k. ú. Liptovský Mikuláš sa nachádzajú podľa platného

územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesenim mestského zastupiteľstva

Liptovský Mikuláš č.115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväznýrn

Štúrova 1989141,03142 Liptovský Mikuláš, tel: ±421 4455651 11-12, fax: ±421 445621396,
e-mail: lmikulas@rnikulas.sk, CO: 00315524, DIČ: 2021031111

13



nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2O1ONZN dňa 16.12.2010 s účinnostou dňom 1.1.2011 V zneni

zmien a doplnkov v urbanistickom bloku obytné územie s prevahou rodinných domov‘. Maximálna výška

zástavby v predmetnom bloku sú 2 nadzemné podlažia a index zastavanej plochy je maximálne 30 %.

Prevládajúcim funkčným využitím je formujúce typický obraz prostredia charakteristický

nízkopodlažnou zástavbou prevažne rodinných domov s vysokým podielom neverejnej zelene

súkromných záhrad, s minimálnym podielom plochy zelene z plochy pozemku 20 %.

Najmä: rodinné domy, rodinné domy s integrovanými zariadeniami občianskej vybavenosti,

zariadenia občianskej vybavenosti slúžiace pre obsluhu priľahlého územia — zariadenia obchodu,

služieb, školstva, zdravotnictva, verejného stravovania, kultúry, športu a rekreácie,...

Pripustné je funkčně využitie vhodne dopÍňajúce prevládajúci charakter prostredia, zvyšujúce jeho

polyfunkčnost‘ s cieľom uspokojit‘ potreby bývajúcich, s dórazom na minimalizáciu negatívnych

vplyvov na obytné prostredie. Najmä: bytové domy — hmotovo-priestorovým riešením vhodne

začlenené do okolitej zástavby, zariadenia prechodného ubytovania, zariadenia občianskej

vybavenosti nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie, zariadenia výrobných služieb

(dielne, opravovne,...) a drobnej výroby nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie,

zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice,

obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, plochy upravenej zelene,...

Neprípustně je funkčně využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi abbo vplyvmi

na okolie neprimerane znižuje kvalitu okolitého obytného prostredia.

Najmá: zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby‘ veľkosklady $

vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, nákupné centrá, zariadenia OV celomestského a regionálneho

významu, zariadenia pre šport a rekreáciu celomestského a 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 povinnĺ zaistit potrebné plochy statickej dopravy na prevádzku zariadeni,

vyplývajúce z ustanovení STN 736110, na vlastných pozemkoch.

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

(Stavebnú čiaru zástavby je potrebně konzultovat s útvarom hlavného architekta MsÚ Liptovský Mikuláš).

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet sútaže ponúka na predaj je cena 12 870 eur

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

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

verejných sútaží uhradí víťaz sútaže najneskór do 14 dnĺ od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
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Cena predmetných nehnuteľností na základe znaleckého posudku č. 15/2014 vypracovaného znalcom Ing.

Miroslavom Todákom zo dňa 24.01.2014 ako všeobecná hodnota majetku podľa vyhlášky Ministerstva

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. Z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje

sumu 576810 eur, zaokrúhlene 5 800,- eur, tj. 29,58 eur/m2. Cena za predmet súfaže je určená na

základe Znaleckého posudku a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 31.08.2017 je 3236,41 eur, čo

je 16,597 eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom Ovs sa podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom

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

zóne stanovená na 33 €/m2- 66 €/m2.

4. Výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny, t. J. 2 574 eur (slovom:

dvetisicpäťstosedemdesiatštyri eur), ktorá musí byť zložená na bankový účet vedený v Prima banke

Slovensko, as., č. ú.: SK 61 5600 0000 0016 0044 8065 BIG: KOMASK2X najneskór tn 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 započítanĺm finančnej

zábezpeky.

5. Účastnícky poplatok vo výške 30 eur je možné uhradiť do pokladne MsÚ alebo na bankový účet

vedenýv Prima banke Slovensko, as., IBAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIG: KOMASK2X.

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 ač /2017 zo dňa 22.09.2017.

Kritérium hodnotenia návrhov

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

nehnuteľnosti predložená navrhovateľom.

2. Viťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržaní všetkých podmienok

súťaže. V pripade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.

Uznesenie komisie:

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

Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O

12/ vedúci oddelenia správy bytov a nebytových priestorov Bc. Kandera informoval komisiu FMP o žiadosti

Občianskeho združenia Magic Moments o prenájom nebytových priestorov v objekte Župného domu za

symbolické 1 eur na dobu 15 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Dövodom symbolického

nájomného vo výške 1 eur je skutoČnosť, že pöjde o výchovnovzdelávací proces / predmet činnosti

Občianskeho združenia /

Uznesenie komisie:

Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: O
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2/ Predaj akcií v spoločnosti MHK 32 LM, a.s. obchodnou verejnou súťažou
Predložený materiál prezentovala JUDr. Javornická.

Mesto Liptovský Mikuláš je jediný akcionár spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, as., so

sidlom Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36413941, zapisanej v obchodnom registri

Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka Č. 10395/L (ďalej len »spoločnosr). Základně imanie spoloČnosti

je 96 734 eur a je vytvorené do sumy 27234 eur peňažným vkladom a v ostatnej časti vo výške 30 100 eur

nepeňažným vkladom, a to bytom č. 25 na 2. poschodí v bytovom dome súp. Č. 736 nachádzajúci sa na

pozemku parc. č. KN-C 344/3, vrátane spoluvlastnickeho podielu 5110/1 55590 na spoločných Časuach

a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. KN-C 344/3, všetko k. ú Liptovský Mikuláš a vo výške 39400

eur nepeňažným vkladom, a to pozemkom parc. č. KN-C 2099/264 zastavané plochy a nádvoria o výmere

2212 m2 v k. Ú. Palúdzka.

Mesto Liptovský Mikuláš má záujem predať 80 % akcií spoločnosti z dčvodu, že rozpočet mesta je zatažený

podporou MHK32LM, a.s. a v regióne Liptov a v meste Liptovský Mikuláš je čoraz tažšie a zložitejšie nájsť

reklamných partnerov a sponzorov pre MHK32LM, a.s. V pripade, ak by sa našiel záujemca o kúpu

väčšinového spoluvlastníckeho podielu spoločnosti, odtažilo by to značne mestský rozpočet.

Pre účely prevodu boli akcie spoločnosti ohodnoteně znaleckou organizáciou ADIP-PLUS, s.r.o,,

Malokarpatská 39, 900 91 Limbach, ktorá v znaleckom posudku č. 12/2017 z 05.07.2017 určila, že akcie vo

vlastnictve mesta Liptovský Mikuláš majú ku dňu 31. 05.2017 všeobecnú hodnotu spolu vo výške 103 685

eur (80% akcii spoločnosti predstavuje sumu 97 732 eur).

Na predaj uvedeného majetku je navrhnuté vykonat obchodnú verejnú súťaž pre výber kupujúceho podľa 5
9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obci v platnom znení.

Kritériom pre výber vitaza sútaže je kúpna cena (60%) a Strategický plán rozvoja Mestského Hokejového

klubu 32 Liptovský Mikuláš, a.s. (40%) pri splneni všetkých podmienok sútaže.

Uznesenie komisie:

Komisia odporučila predložený materiál prerokovat v MsR a MsZ.

Za: 5 Proti: O Zdržel se: O

3! Výsledky hospodárenia príspevkových organizácii mesta — Informačně centrum k 30.6.2017
Predložená materiál prezentovala p. Anna Mydliarová.

1/organizácia k 30.6. 2017 dosiahla nasledovné výsledky hospodárenia:

Hlavná činnost - HČ

Výnosy: 72 362,53 €

z toho:

- dotácia Od zriaďovateľa na krytie prevádzkových nákladov a marketing 49 372,37 €

- výnosy z kapitálových transferov 2 238,00 €

- účelový finančný prispevok z 00CR (informačný servis) 19 000,00 €
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- finančný prispevok z ÚPSVaR na vytvorenie pracovného miesta 1 752±1 6€

- ostatně výnosy z prevádzkovej činnosti — bankový úrok 000 €

Náklady: 82 785,90 €

z toho:

- prevádzkové náklady 78 727,67 €

- náklady na marketing 1 820,00 €

- odpisy hmotného investičného majetku 2 238,00 €

Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti - strata: -10 423,37 €

Vedľajšia hospodárska činnosť - VHČ

Výnosy: 26 229,03 €

Náklady: 26 726,65 €

Výsledok hospodárenia z vedľajšej hospodárskej činnosti - strata: - 497,62 €

Uznesenie komisie:

Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MaR a MsZ.

Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O

4/Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta - Verejnoprospešné služby LM
Predložený materiál prezentoval Ing. Grešo.

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš vl. polroku zabezpečovali prioritné úlohy, ktoré im
stanovil zriaďovateľ avojim rozpočtom bežných a kapitálových transferov, vrátane separovaného zberu.
Separovaný zber bol realizovaný podľa harmonogramu, napriek tomu, že OZV Recyklogroup, as., s ktorou
má Mesto Liptovský Mikuláš podpisanú zmluvu o financovaní separovaného zberu neuhrádza vystavené
faktúry.

Výkony boli čiastočne ovplyvnené tuhou, ale suchou zimou, čo malo vplyv na čerpanie rozpočtu zimnej
údržby a oneskorenie stavebných prác.

Stabilizovaná bola legislatíva dotýkajúca sa Verejnoprospešných služieb, ako aj nezmenené podmienky
v organizačnej štruktúre.

VeFkou záťažou finančnou a organizačnou sa javila a naďalej jayi problematika uzatvorenia skládky TKO
Veterná Poruba, kde došlo k úniku — prieniku znečistených vM do prirodných tokov.

1. Popis hlavnej a ekonomickej činnosti

a) Náklady

Objem nákladov celkom za 1. polrok 2017 predstavoval sumu 2344 186,- €‚ t. ~.‚ 53,9% plánovaných
ročných nákladov. Medziročne došlo k zvýšeniu nákladov o 256 704,- €‚ najmš z titulu nárastu miezd
a ostatných služieb.

Najväčši objem nákladov predstavujú mzdové náklady v sume 643 314,- €‚ čo reprezentuje 27,4%
celkového objemu nákladov a prislúchajúce odvody 223 024,- €‚ t. ~. 9,5%.

Významný nárast nákladov bola aj v prijatých službách, tie medziročne vzrástli o 42 458,- € na celkovú
sumu 206 153,- €. Podstatnú časť nákladov predstavujú náklady na likvidáciu a uskladnenie odpadu

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: ±421 445565111-12, fax: +421 44562 1396,
e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111

17



(podnikatelská činnosť) od firmy Brantner. Tie náklady sú však predmetom d‘alšej fakturácie na zmluvne
zaviazané obce.

Významnú časť nákladov predstavujú odpisy hmotného investičného majetku, vlastného ako aj
v správe. Tie holi zaúčtovaně v objeme 525 099,- €‚ t. ~. 22,4% z celkového objemu nákladov.

Náklady na materiál a energie sú v podstate na úrovni predchádzajúceho roku. Výrazne narástli
náklady na opravy a údržbu, medziročne až o 72582,- € na celkovú sumu 121 491,- €. Súvisí to
s opravou po rozkopávkach dodávateľským spčsobom.

b) Výnosy

Objem výnosov Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš vl. polroku 2017 dosiahol výšku 2368
426,- €‚ čo predstavuje 53,5% z plánovaného ročného objemu výnosov. Medziročne vzrástli výnosy o 302
517,-€, najmšzdövodu predajaslužieb.

Najväčšou položkou výnosov sú výnosy z bežných transferov od zriaďovateta. Tie za 1. polrok holi vo
výške 1 050 465,- €‚ čo predstavuje podiel na celkových výnosoch 44,4%. Výnosy z kapitálových
transferov predstavovali čiastku 492 233,- €.

Je zaznamenaná tendencia poklesu ostatných výnosov, medziročne až o 17275,- €. Podstatná časť
tohto poklesu jez dövodu nižšieho nájmu za hrobově miesta (až o 7 011,- €).

Z titulu uplatnenia zákona o separovanom zbere došlo k nárastu externých výkonov, tzv.
podnikateľskej činnosti. Jedná sa o výnosy z fakturácie za separovaný zber jednotlivým OZV. Z hľadiska
vnútropodnikových štruktúr najväčšou mierou na externých výkonoch participujú HS 17 — Vývoz odpadu
v objeme 140 719,- €‚ HS 25 — Separačně hala v objeme 121 733,- € a HS 28 — Prekládková stanica
v objeme 31 976,- €. Významné externé tržby malo aj HS 12— Krytá plaváreň v objeme 33668,- €.

c) Hospodársky výsledok

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš hospodárili v 1. polroku 2017 s kladným hospodárskym
výsledkom vo výške 24239,65 €.

Uznesenie komisie:

Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.

Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O

5/Správa o plneni investičných akcií k 30.6.2017
Predložený materiál prezentoval Ing. Bernik.
V l.polroku 2017 mesto zrealizovalo investičné akcie v celkovej hodnote 1 033 055,34 eur.
Investičně akcie vl. polroku 2017 boli realizované firmami, ktoré holi vybraté zverejného obstarávania
a mestskou organizáciou VPS.
Odbor výstavby zrealizoval a zabezpečoval v I. a II. polroku 2017 investičné akcie a projektové
dokumentácie: program 3 — lnterné služby mesta, program 4—služby poskytované občanom, program 5—
Verejný poriadok a bezpečnosť, program 6 — Odpadové hospodárstvo ‚ program 8 — Miestne komunikácie,
program 11 — Vzdelávanie a mládež ‚ program 12— Sport ‚program 14 —bývanie a občianska vybavenosf,
program 17— Viacúčelové rozvojové projekty .

Uznesenie komisie:

Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.

Za: 5 Proti: O Zdržal Sa: O

61 Analýza súčasného stavu stravovania v školách a školských zariadeniach v zriadovateľskej
působnosti mesta LM a návrh jeho riešenia.
Predložený materiál prezentovala p. Borsíková.
Ide o zaradenie do návrhu rozpočtu mesta pre rok 2018 finančně prostriedky na spuatenie školskej
vývarovne pri MS 4. april1936, LM v celkovej sume 20000 eur formou kapitálového transferu.
Každoročne vyčleniť finančné prostriedky na navýšenie platu nepedagogických pracovníkov v školách
a školských školských zariadeniach v zriaďovatel‘skej pósobnoati mesta o 2%.
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a/ vyčleniť finančné prostriedky na obnovu technologického zariadenia a údržbu v školskej vývarovni pri ZŠ
Janka Kráľa, Ziarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš a pri MS Cs. brigády 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
nasledovne:

1.) kapitálové transfer:

rok 2018- školská vývarovňa pri ZŠ J. Kráľa 14000€,

školská vývarovňa pri MŠ Čs. brigády 10 333 €‚

rok 2019- školská vývarovňa pri ZŠ J. Kráľa 14000€,

školská vývarovňa pri MŠ Čs. brigády 10 333€,

rok 2020- školská vývarovňa pri ZŠ J. Kráľa 14000€,

školská vývarovňa pri MŠ Čs. brigády 10 333€

2.) bežné transfery (oprava a údržba zariadenia v školskej vývarovni pri MŠ Čsl.brigády 2 LM)

rok 2018- prerábanie elektriky a rozvodov 20000€

V roku 2004 bola riešená koncepcia stravovania v školách a školských zariadeniach, kde nastali nasledovné
zmeny:

Ponechať na území mesta 4 školské kuchyne a školského jedálne, v ktorých sa zabezpečí maximálne
zvýšenie výroby hlavých jedál/cca 2490 jedál denne. Z toho 2 na základných školách a 2 na materských
školách. de o nasledovné kuchyne a školské jedálne:
a) školská kuchyňa a školská jedáleň pri ZS Janka Kráľa s kapacitou výroby 1100 jedál denne,
b) školská kuchyňa a školská jedáleň pri MS Cs. brigády s kapacitou výroby 280 jedál denne,
c) školská kuchyňa a školská jedáleň pri ZŠ M. Rázusovej — Martákovej s kapacitou výroby 1000 jedál
denne,
d) školská kuchyňa a školská jedáleň pri MS Vranovská s kapacitou výroby 100 jedál denne.
V šk. roku 201 6/2017 boli školské vývarovne maximálne vyťažené

Uznesenie komisie:

Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.

Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O

7/ Výsledky hospodárenia obchodných spoločnosti, v ktorým má mesto LM majetkovú účasť za rok
2016
Predložený materiál prezentoval Ing. Bonko.

Televizia Liptov, a.s. Liptovský Mikuláš
Výnosy 93 132,82 eur
Náklady 94 614,74 eur
Hospodársky výsledok Po zdanení - 1 481,92 eur

FIN,M.O.S,. a.s. Bratislava
Výnosy 2 544 042,- eur
Náklady 2 234 455,- eur
Hospodársky výsledok po zdanení 22 134,-eur

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Výnosy 12264151,97 eur
Náklady 12222 715,88 eur
Hospodársky výsledok Po zdaneni 65 466,03 eur
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LMT, as.
Výnosy 5333981,-eur
Náklady 4283 197,- eur
Hospodársky výsledok Po zdanenĺ 818401,- eur

Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.
Výnosy 646 416,- eur
Náklady 666 307- eur
Hospodárskyvýsledok po zdaneni - 19891,-eur

Tranoscius, as.
Výnosy 864 439,30 eur
Náklady 863 971 ‚68 eur
Hospodársky výsledok po zdaneni 467,62 eur

Uznesenie komisie:

Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.

Za: 5 Proti: O Zdržal Sa: O

8lNávrh na zmeny rozpočtu mesta na rok 2017
Predložený materiál prezentovala Ing. Vlčková.

Prijatím Memoranda o úprave platových ponierov zamestnancov v štátnej službe a niektorých

zamestnancov pri výkone práce s výnimkou pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých

škól sa zaviazali zvýšiť platy na úrovni 2% priznaných funkčných platov vtermmne od 01.09.2017 do

31.12.2017 t.j. 20620 eur.

Finančné prostriedky vo výške 23716 eur budú použité na úhradu výdavkov spojených so

zneškodňovaním nadmerného množstva priesakových vód zo skládky odpadov Veterná Poruba v čase

zvýšených atmosférických zrážok, vybavenĺm kontrolného mechanizmu na snimanie výšky hladiny

priesakových véd v nádrži a spracovanie projektovej dokumentácie na zakrytie a rekultiváciu skládky

odpadov Veterná Poruba.

Uznesenie komisie:

Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.

Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O

91 Monitorovacia správa o výsledkoch programového rozpočtu mesta LM

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zneni platných

predpisov je mesto povinné monitorovať plnenie schváleného programového rozpočtu. Rozpočet mesta na

rok 2017 bol schválený M5Z dňa 15.12.2016 uznesenim č. 126/2016. Rozpočet v bežnej a kapitálovej oblasti

bol zostavený ako schodkový vo výške 2 112 298 eur. Po zapojení finančných operách bol celkový rozpočet

vyrovnaný na strane príjmov aj výdavkov a dosahoval výšku 30 112 137 eur. V priebehu 1. polroka mestské

zastupiteľstvo schválilo 4 rozpočtové zmeny a 64 rozpočtových zmien bob vykonaných v kompetench

primátora mesta. K 30.6.2017 mesto Liptovský Mikuláš dosiahlo celkové bežné príjmy vo výške 12 289

143,81 eur, čo bob 0333791,16 eur viac ako k rovnakému obdobiu roka 2016. Celkové bežné výdavky k
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30.6.2017 boli čerpané vo výške 9 839 11132 eur‘ čo znamená oproti minulému roku nárast 0483 62404

eur. Výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu mesta k 30,6.2017 bol prebytok vo výške 2 450 032,49

eur‘ oproti r. 2016 je prebytok nižší 0 149 832,88 eur.

K 30.6.2017 mesto dosiahlo kapitálové príjmy vo výške 1 647 722,31 eur a čerpalo kapitálové výdavky vo

výške 1 885 705,48 eur. Kapitálové príjmy k 30.6.2017 v porovnaní s rovnakým obdobĺm roka 2016 boli

vyššie o 918 338,52 eur‘ kapitálové výdavky boli čerpané v porovnaní s rokom 2016 vyššie o 1 714 087,68

eur. Výsledkom hospodárenia kapitálového rozpočtu bol schodok vo výške -237 983,17 eur.

Prijmové finančné operácie k 30.6.2017 dosiahli výšku 1 224 487,39 eur, pričom zniženie oproti minulému

roku dosiahlo hodnotu 5 057 528,19 eur. Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 589 892,83

eur. Na strane výdavkov je v porovnanĺ s rokom 2016 znĺženie o 5 774 025,04 eur, pričom výšku rozdielu v

porovnaní s predošlým rokom na obidvoch stranách (príjmy aj výdaje) ovplyvnilo prijatie reúveru v roku 2016

k 9 úverom z predchádzajúcich rokov a dočerpanie reúveru, ktorý bol zazmluvnený v roku 2015 vo výške 5

900 000 eur. Rozdiel medzi prijmami a výdavkami finančných operácii dosiahol k 30.6.2017 prebytok 634

594,56 eur.

Výsledkom rozpočtového hospodárenia zal. polrok 2017v úhrne za bežný a kapitálový rozpočet je prebytok

vo výške 2 212 049,32 eur (o 945 582,04 eur menej ako v I. polroku 2016). Po zapojení hospodárenia

finančných operácii vo výške 634 594,56 eur je zostatok disponibilných zdrojov mesta k 30.6.2017 vo výške

2 846 643,88 eur.

Počiatočný stav úverov k 1.1.2017 bol 14 189 329,48 eur (0 822 068,52 eur menej, ako v roku 2016).

V priebehu I. polroka nebol čerpaný žiadny úver, v rozpočte sa počita s načerpaním úveru (v II. polroku) vo

výške 400 000 eur na plánovanú rekonštrukcíu zimného štadióna. Dlhová služba mesta sa za I. polrok

znižila pravidelnými mesačným splátkami istin úverov 0468891,77 eur, takže k 30.6.2017 vykazuje mesto

úvery vo výške 13 720 437,71 eur, vtom komerčné úvery vo výške 7029324,38 eur. Za obdobie I. polroka

2017 boli uhradené úroky z úverov vo výške 73655,17 eur, čo je oproti roku 2016 úrok nižší 012671 eur.

Celkové % úverovej zadlženosti k 30.06.2017 je 30,34 %‚ čo oproti roku 2014 znamená zniženie 08,91%.

Uznesenie komisie:

Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.

Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O

10! Konsolidovaná výročná správa mesta za rok 2016
Predložený materiál prezentovala Ing. Vlčková.

V súlade s ~ 22 Zákona č. 431/2002 Z.z. O účtovníctve, v znení neskoršich zmien, mesto Liptovský Mikuláš

zostavilo konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu ako materská účtovná jednotka.

V súlade s týmto zákonom je spojená výročná správa mesta a konsolidovaná výročná správa do jednej

výročnej správy, takže táto správa obsahuje údaje dosiahnuté za rok 2016 za mesto Liptovský Mikuláš, ale

tiež údaje dosiahnuté za rok 2016 za konsolidovaný celok mesta Liptovský Mikuláš.

Mesto má v zriad‘ovatel‘skej pčsobnosti 20 rozpočtových organizácií a 2 príspevkové organizácie. V

konsolidovanom celku mesta sú 2 obchodné spoločnosťi - Televizia Liptov a.s. a Mestský hokejový klub 32
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Liptovský Mikuláš, as., ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš 5 podielom 100%. Pridruženou

účtovnou jednotkou je Liptovská vodárenská spoločnosť, v ktorej má mesto podiel 44,258%.

Konsolidovaná účtovná závierka vypovedá o majetku a závázkoch, nákladoch a výnosoch

konsolidovaného celku. Pri spracovaní údajov za konsolidovaný celok mesto použilo metódu úplnej

konsolidácie pri rozpočtových, prispevkových organizáciách a pri obchodných spoločnostiach so 100%-nou

účasťou mesta na majetku obchodnej spoločnosti.

Celkové výnosy v konsolidovanom celku dosiahli výšku 25 637 268,41 eur (pokles v porovnaní 5 rokom

2015, kde výnosy holi vo výške 28718 177,75 eur). Najväčšiu časť výnosov konsolidovaného celku mesta

Liptovský Mikuláš tvorili výnosy z prevádzkovej činnosti v podiele 75,86 %. Výnosy z daňových, colných

výnosy a výnosy z poplatkov tvorili najváčší podiel na výnosoch z prevádzkovej činnosti a to 73,54 %.

Celkové náklady v konsolidovanom celku dosiahli výšku 24 800 122,86 eur, čo predstavuje mierny nárast

oproti roku 2015, kde dosahovali výšku 23706591,64 eur. Najväčšiu čast celkových nákladov

konsolidovaného celku mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 tvorili náklady z prevádzkovej činnosti a to

91,54 %. Najváčšiu položku nákladov z prevádzkovej činnosti v konsolidovanom celku tvorili osobně náklady

a to 54,81 % týchto nákladov. Náklady na podnikateľskú činnosť tvorili 6,83 % a náklady na hlavnú činnosť

tvorili 93,17 % z celkových nákladov. Hospodársky výsledok konsolidovaného celku pred zdanením za rok

2016 bol zisk vo výške 837 145,55 eur a po zdaneni 827 856,25 eur.

Hodnota aktív konsolidovaného celku k 31.12.2016 hola 92605 21 4,07 eur a hodnota pasív 92605214,07

eur. Najväčši podiel na aktivach konsolidovaného celku tvoril neobežný majetok, ktorý predstavoval 92,63 %

(85 779 425,47 eur) . Obežný majetok tvoril 7,3 % (6 766 151,30 eur) z celkových aktiv konsolidovaného

celku. Podiel mesta Liptovský Mikuláš na aktivach konsolidovaného celku bol 97,26 % (90 068 434,78 eur).

V roku 2016 mesto Liptovský Mikuláš splatilo refinančným úverom od Všeobecnej úverovej banky, a.s. vo

výške 5 852 801,47 eur jednorazovou splátkou komerčné úvery v Prima banke Slovensko, a.s.. Úvery pod

názvom „Financovanie investícii mesta a spolufinancovanie projektov z EÚ zdrojov‘ a “Refinančný

32/061/04“ splatilo mesto z vlastných zdrojov v celkovej výške 9 313,66 eur. Zároveň mesto načerpalo úver

vo výške 465 000 eur na financovanie kapitálových výdavkov v súvislosti 5 rekonštrukciou miestnych

komunikácii. V mesiaci november 2016 mesto splatilo preklenovací Over. Stav komerčných úverov k

31.12.2016 bol v celkovej výške 7 365 069,44 eur.

V ohlasu dlhodobých pohFadávok k 31.122016 mesto vykazovalo pohľadávky vo výške

2 492 166,72 eur, ku ktorým boli vytvorené opravně položky vo výške 1 315 766,72 eur v súlade s internou

smernicou o vedeni účtovnictva. Konečný stav dlhodobých pohľadávok mesta k 31.12.2016 dosiahol

hodnotu vo výške 130 018,94 eur a poklesol o 12 650,15 eur v porovnani 5 rokom 2015, čo v percentuálnom

vyjadreni predstavuje pokles o 9 %. Objem krátkodobých pohľadávok k 31.12.2016 poklesol o 121 674,25

eur na hodnotu 1 046 381,06 eur. Pohľadávky Po lehote splatnosťi mesto vymáhalo prostrednictvom

právneho odboru v spolupráci s exekútormi, K 31.12.2016 mesto vykazovalo v súvahe celkový stav

záväzkov vo výške 16 526 625,97 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2015 poklesli o 267 851,18

eur.
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Konsolidovaná účtovná závierka aj Konsolidovaná výročná správa boli v súlade so zákonom overené

audĺtorom

Uznesenie komisie:

Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.

Za: 5 Proti: 0 Zdržal Sa: O

Zapisala: Ľubica Kubovčiková Overil: Ing. Rudolf Urbanovič
V Liptovskom Mikuláši 7.9,2017 predseda
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