
 

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   neplánovanej  komisie finančnej a majetkovo-právnej  

zo dňa 17.8.2017 o 12.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 305 v budove MsÚ v Liptovskom 
Mikuláši. 

 
 
Prítomní členovia:  Ing. Rudolf Urbanovič, Ing. Marta Gutraiová,  MUDr. Miroslav Boďa, p. Ľuboš 
Trizna, Miroslav Burgel 
 
Prítomní členovia poradného zboru: JUDr. Alena Oberučová, Ing. Miroslav Uličný   
  
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.  
 
P r o g r a m : 
 
1/Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie 
s majetkovými právami mesta 
2/ Návrh na zmeny rozpočtu mesta na rok 2017  
3/ Aktualizovaný návrh na schválenie spolufinancovania projektov na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia odborných učební v ZŠ mesta LM, v rámci Integrovaného regionálneho 
operačného programu 2014-2020 
4/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
5/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014/VZN o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta LM 
 
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený program prerokovať na zasadnutí komisie. 
Hlasovanie:  
Za: 5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
 
1/Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie 
s majetkovými právami mesta 
Predložený materiál prezentovala Ing. Todáková a Mgr. Iľanovská. 

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 7243/17 ostatné plochy o výmere 239 m2  podľa 

geometrického plánu č. 204-59/2017, odčleneného z pozemkov parc. č. KN-C 7243/12 a KN-C 

7243/13, zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 7123; nachádzajúceho sa na Háji Nicovô 

v blízkosti pomníka padlých hrdinov – v prospech Slovenskej republike v správe Ministerstvo 
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obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO: 30845572, za kúpnu cenu 

1 euro. Účelom prevodu je vybudovanie pomníka na pozemku parc. č. KN-C 7243/17 s menami 

vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí zomreli pri vykonávaní služobnej činnosti v 

zahraničných vojenských operáciách a mierových pozorovateľských misiách. 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.07.2017 

predstavuje 17,925 eur, čo je 0,075 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa 

platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne III., pričom 

minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 18 eur/m2 - 33 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:  

na pozemku, ktorý je predmetom predaja kupujúci vybuduje pietne miesto (pomník), ktoré bude 

navždy pripomínať všetkých príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí zahynuli pri vykonávaní služby 

v zahraničných vojenských operáciách a mierových pozorovateľských misiách. Pomník ako pietne 

miesto bude prístupné pre širokú verejnosť. 

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

 

2/ zámenu nehnuteľností spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. Okoličné, nachádzajúcich sa na 

ul. Stošická, nasledovne:  

 
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš – pozemky parc. č. KN-C 1245/4 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 186 m2 a parc. č. KN-C 1245/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

107 m2 podľa geometrického plánu č. 44523106-3/2017 /pozemky spolu o výmere 293 m²/  

zameniť  

za nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti AF-CAR, s.r.o. so sídlom Okoličianska 65, 031 04 

Liptovský Mikuláš, IČO: 36 399 621 – pozemky parc. č. KN-C 752/59 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 253 m2, parc. č. KN-C 752/58 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 a parc. č. KN-

C 752/57 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 podľa geometrického plánu č. 44523106-

3/2017 /pozemky spolu o výmere 269 m²/.  

Uvedenou zámenou mesto nadobudne pozemky parc. č. KN-C 752/59 a 752/58 pod stavbou: 

„spevnené plochy, komunikácie a chodníky“, na ktorú bolo vydané Mestom Liptovský Mikuláš 
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právoplatné stavebné povolenie pod č. MsÚ/ÚR a SP 2017/02388-04/Šar zo dňa 18.04.2017, pre 

stavebníka AF-CAR, s.r.o. Liptovský Mikuláš. Po vybudovaní a skolaudovaní bude zo strany 

stavebníka predmetná stavba prevedená do vlastníctva mesta za 1 euro (stavba bude realizovaná 

aj na pozemkoch parc. č. KN-C 750/5 a 1245/6 vo vlastníctve mesta). Ďalej uvedenou zámenou 

dôjde zo strany mesta k nadobudnutiu pozemku parc. č. KN-C 752/57, na ktorom bude umiestnená  

a vybudovaná mestom, ako investorom  stavba: „chodník a verejného osvetlenie“, slúžiaca najmä 

obyvateľom m. č. Stošice.   

Spoločnosť AF-CAR, s.r.o. získa uvedenou zámenou pozemky parc. č. KN-C 1245/4 a 1245/7, 

nachádzajúce sa medzi mestskou komunikáciou a areálom spoločnosti, pričom ide o úzky a dlhý 

nevyužiteľný pás, pre mesto nepotrebný.    

V zámennej zmluve sa spoločnosť AF-CAR, s.r.o. zaviaže, že odovzdá mestu vybudovanú 

a skolaudovanú stavbu: „spevnené plochy, komunikácie a chodníky“ v súlade s právoplatným 

stavebným povolením č. MsÚ/ÚR a SP 2017/02388-04/Šar zo dňa 18.04.2017 za cenu 1 euro, a to 

do 90 dní odo dňa právoplatného kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. V zámennej zmluve 

bude ďalej uvedené, že v prípade, ak výstavbou verejného osvetlenia zo strany mesta budú 

dotknuté pozemky, ktoré touto zámenou nadobudne spoločnosť AF-CAR, s.r.o., bude cez tieto 

pozemky zriadené vecné bremeno práva uloženia podzemného kábla a stĺpov verejného 

osvetlenia a práva vstupu za účelom prevádzkovania tohto kábla a stĺpov verejného osvetlenia 

v prospech mesta Liptovský Mikuláš, ako vlastníka kábla a stĺpov verejného osvetlenia, pričom 

pôjde o časovo neobmedzené a bezodplatné vecné bremeno.   

Všeobecná hodnota nehnuteľností vo vlastníctve mesta, a to pozemkov parc. č. KN-C 1245/4 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 186 m2 a parc. č. KN-C 1245/7 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 107 m2 podľa znaleckého posudku č. 91/2017 zo dňa 07.08.2017 vyhotoveného 

súdnym znalcom Ing. Jozefom Pavlíkom je stanovená  na 6 759,51 eur, čo je 23,07 eur/m2. 

Všeobecná hodnota nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti AF-CAR, s.r.o., a to pozemkov parc. 

č. KN-C 752/59 zastavané plochy a nádvoria o výmere 253 m2, parc. č. KN-C 752/58 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 6 m2 a parc. č. KN-C 752/57 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 

m2 podľa znaleckého posudku č. 91/2017 zo dňa 07.08.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. 

Jozefom Pavlíkom, je stanovená  na 6 205,83 eur, čo je 23,07 eur/m². Nakoľko všeobecná 

hodnota vzájomne zamieňaných nehnuteľností podľa znaleckého posudku nie je rovnaká, zmluvné 

strany sa pri podpise zmluvy dohodnú, že spoločnosť AF-CAR, s.r.o. doplatí mestu Liptovský 

Mikuláš rozdiel podľa vyhotoveného znaleckého posudku, čo predstavuje sumu 553,68 eur. Cena 

zamieňaných nehnuteľností na základe dohody zmluvných strán je cena určená znaleckým 

posudkom. 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.07.2017 

predstavuje 14,65 eur. Pozemky, ktoré sú predmetom zámeny sa podľa platných Zásad 
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hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne III., pričom minimálna 

kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 18 eur/m2 - 33 eur/m2. Ide o prevod 

majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 

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

a internetovej stránke mesta. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

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

parc. č. KN-C 752/59 a 752/58, na ktorých bude umiestnená a vybudovaná stavba: „spevnené 

plochy, komunikácie a chodníky“  na náklady spoločnosti  AF-CAR, s.r.o., ako investora stavby 

v súlade s právoplatným stavebným povolením č. MsÚ/ÚR a SP 2017/02388-04/Šar zo dňa 

18.04.2017 a následne bude táto stavba prevedená do vlastníctva mesta za cenu 1 euro (časť 

pozemkov pod budúcou stavbou je vo vlastníctve mesta). Ďalej uvedenou zámenou dôjde zo 

strany mesta k nadobudnutiu pozemku parc. č. KN-C 752/57, na ktorom bude umiestnená  a 

vybudovaná mestom ako investorom  stavba: „chodník a verejného osvetlenie“, slúžiaca najmä 

obyvateľom m. č. Stošice, čo je vo verejnom záujme.  

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

3/nadobudnutie nehnuteľnosti v k.ú. Liptovský Mikuláš, nachádzajúcej sa na ul. Alexyho, a to: 

pozemku parc.č. KN-E 5259/2 orná pôda o výmere 618 m2, evidovaného v katastri nehnuteľností 

na LV č. 7560 

   od podielových spoluvlastníkov:   1. Ľubica Daňová, trvale bytom Uralská 1493/15, 040 12 

Košice IV (v podiele 1/2-ica)  a  2.  Ing. Ivan Guráň, trvale bytom Zelená 3739/9, 036 01 Martin 

(v podiele 1/2-ica), za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom 12 400 eur, t.j. 20 eur/m2.  

   Nadobudnutím nehnuteľnosti dôjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu 

vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KNC 5259/2, na ktorom bude umiestnená a vybudovaná 

mestom Liptovský Mikuláš ako investorom, líniová stavba: „Mestská cyklotrasa za zamestnaním 

Liptovský Mikuláš“, čo je v súlade s platným územným plánom mesta. Na predmetnú stavbu  bolo 

vydané Obcou Bobrovec právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. MsÚ/ÚR a SP 

2017/00191-03/Šar zo dňa 03.03.2017, pre stavebníka mesto Liptovský Mikuláš. V kúpnej zmluve 

bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemok parc. č. KN-E 5259/2 prechádzajú 

podzemné vodovodné prípojky k bytovým domom, STL plynovod a podzemné telekomunikačné 

vedenie.  
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    Všeobecná hodnota pozemku parc .č. KN-E 5259/2 podľa znaleckého posudku č. 169/2017 zo 

dňa 19.07.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 

12 409,44 eur, zaokrúhlene 12 400 eur, čo je 20,08 eur/m2.  

  

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za:   5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
 
2/ Návrh na zmeny rozpočtu mesta na rok 2017  
Predložený materiál prezentovala Ing. Vlčková. 
 
1/Povolené zníženie kapitálových výdavkov na položke 717002 – Rekonštrukcia a modernizácia - 

MK Do malého poľa (RF) v sume – 32 000 eur a povolené zvýšenie finančných operácií 

výdavkových na položke 821005 – Splátky istiny – Rekonštrukcia miestnych komunikácií (RF) 

v sume – 32 000 eur a povolené zníženie finančných operácií výdavkových na položke 821005 – 

Splátky istiny – Rekonštrukcia miestnych komunikácií v sume – 32 000 eur a povolené zvýšenie 

bežných výdavkov na položke 641001 – Transfer VPS (prevádzkový) – údržba miestnych 

komunikácií – súvislé opravy vozoviek a chodníkov v sume - 32 000 eur. 

2/Povolené zníženie kapitálových výdavkov na položke 717002 – Rekonštrukcia a modernizácia - 

MK Do malého poľa (RF) v sume – 21 288 eur a povolené zvýšenie finančných operácií 

výdavkových na položke 821005 – Splátky istiny – Rekonštrukcia miestnych komunikácií (RF) 

v sume – 21 288 eur a povolené zníženie finančných operácií výdavkových na položke 821005 – 

Splátky istiny – Rekonštrukcia miestnych komunikácií v sume – 21 288 eur a povolené zvýšenie 

bežných výdavkov na položke 641001 – Transfer VPS – havarijná situácia na skládke odpadov V. 

Poruba v sume - 21 288 eur. 

 

3/Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov z 

položky 717001 – Realizácia nových stavieb – parkovacie plochy kostol Palúdzka (RF) v sume – 

69 000 eur na položku 721001 – Transfer VPS (kapitálový) – parkovacie plochy kostol Palúdzka 

(RF) v sume - 69 000 eur. 

 

4/Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov z 

položky 717001 – Realizácia nových stavieb – Park spomienok (RF) v sume – 14 702 eur 

a z položky 717002 – Rekonštrukcia a modernizácia – Zimného štadióna v meste Liptovský 

Mikuláš (RF) v sume – 5 198 eur na položku 721001 – Transfer VPS (kapitálový) – Námestie 

mieru v sume – 19 900 eur. 
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5/Povolené prekročenie bežných výdavkov na položkách 611 - ŠKD Janka Kráľa - mzdy v sume 

690 eur, 621 - ŠKD Janka Kráľa - odvody v sume 255 eur, 611 - ŠKD A. Stodolu - mzdy v sume 

300 eur,  

621 - ŠKD A. Stodolu - odvody v sume 120 eur, 611 - ŠKD M .R .M. - mzdy v sume 1 050 eur, 

621 - ŠKD M. R. M. - odvody v sume 375 eur, 611 - ŠKD Čsl. brigády - mzdy v sume 870 eur, 

621 - ŠKD Čsl. brigády - odvody v sume 315 eur, 611 - ŠKD ZŠ s MŠ Okoličianska - mzdy v sume 

360 eur, 621 - ŠKD ZŠ s MŠ Okoličianska - odvody v sume 135 eur, 611 - ŠKD ZŠ s MŠ 

Demänovská ulica - mzdy v sume 750 eur, 621 - ŠKD ZŠ s MŠ Demänovská ulica - odvody v 

sume 270 eur, 611 - MŠ Ondrašová - mzdy v sume 570 eur, 621 - MŠ Ondrašová - odvody v 

sume 210 eur, 611 - MŠ Palúčanská - mzdy v sume 630 eur, 621 - MŠ Palúčanská - odvody v 

sume 240 eur, 611 - MŠ Komenského - mzdy v sume 870 eur, 621 - MŠ Komenského - odvody v 

sume 315 eur, 611 - MŠ Kláštorná - mzdy v sume 900 eur, 621 - MŠ Kláštorná - odvody v sume 

330 eur, 611 - ZŠ s MŠ Demänovská ulica - mzdy v sume 615 eur, 621 - ZŠ s MŠ Demänovská 

ulica - odvody v sume 225 eur, 611 - MŠ Vranovská - mzdy v sume 1 260 eur, 621 - MŠ 

Vranovská - odvody v sume 450 eur, 611 - MŠ Čsl. brigády - mzdy v sume 2 595 eur, 621 - MŠ 

Čsl. brigády - odvody v sume 915 eur, 611 - MŠ Agátová - mzdy v sume 2 130 eur, 621 - MŠ 

Agátová - odvody v sume 750 eur, 611 - MŠ A. Stodolu - mzdy v sume 1 860 eur, 621 - MŠ A. 

Stodolu - odvody v sume 660 eur, 611 - MŠ 4. apríl - mzdy v sume 2 070 eur, 621 - MŠ 4. apríl - 

odvody v sume 750 eur, 611 - ZŠ s MŠ Okoličianska - mzdy v sume 570 eur, 621 - ZŠ s MŠ 

Okoličianska - odvody v sume 210 eur, 611 - ZUŠ - mzdy v sume 6 060 eur, 621 - ZUŠ - odvody v 

sume 2 118 eur, 611 - CVČ - mzdy v sume 1 740 eur, 621 - CVČ - odvody v sume 615 eur 

a povolené prekročenie bežných príjmov na položke 111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný 

územnej samospráve v sume 35 148 eur. 

K bodu 1. 

 Z dôvodu komplikovaných majetkovoprávnych vzťahov, ktoré nie sú dlhodobo doriešené 

a ich riešenie stále trvá a teda nie je možné na stavbu vydať stavebné povolenie, a vzhľadom 

k nutnosti opravy tejto miestnej komunikácie sa rekonštrukcia zrealizuje prostredníctvom transferu 

VPS ako veľkoplošná oprava. Táto sa bude realizovať na existujúcom cestnom telese bez potreby 

vybavenia stavebného povolenia. 

K bodu 2. 

 Vzniknutá havarijná situácia na skládke TKO Veterná Poruba spôsobila dodatočné náklady. 

Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov spojených s vykonaným meraním za 

účelom overenia parametrov izolačných vrstiev na skládke odpadov Veterná Poruba a výdavkov 

spojených s obstaraním elektrického čerpadla a signalizačného zariadenia výšky hladiny vôd 

v prečerpávacej stanici. 
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K bodu 3. 

 Zmena rozpočtu z dôvodu presunu finančných zdrojov zrealizovania stavebných prác 

parkovacích plôch kostola Palúdzka – kapitálovým transferom na mestskú organizáciu VPS pre 

urýchlenia výstavby. 

K bodu 4. 

 Zmena rozpočtu je z dôvodu navýšenia objemu stavebných prác investičnej akcie 

Námestie Mieru oproti schválenému kapitálovému transferu VPS. 

K bodu 5. 

 Prijatím zákona č. 217/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 533/2003 Z.z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 01.09.2017 mení výška 

platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov škôl o 6%, a teda dochádza k navýšeniu 

miezd a odvodov na originálne kompetencie – pedagogickí zamestnanci. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za:   5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
3/ Aktualizovaný návrh na schválenie spolufinancovania projektov na budovanie 
a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ mesta LM, v rámci 
Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 
Predložený materiál prezentovala Ing. Kormaníková. 
Návrh na schválenie spolufinancovania projektov:  

a/ Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská, 

b/ Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa, 

c/ Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej, 

d/ Modernizácia učební ZŠ a MŠ Okoličianska,  

e/ Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský 

Mikuláš,  

 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, bol schválený 

Uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 13. apríla 2017 číslo 26/2017. 

Následne mesto predložilo projektové zámery na uvedené projekty a získalo pozitívnej hodnotiace 

správy k projektovým zámerom. 

Dňa 26.6.2017 mesto predložilo na SORO žiadosti o NFP pre uvedené projekty. 

Výška spolufinancovania sa mení len v prípade projektu „Modernizácia učební ZŠ M.R.Martákovej, 

nakoľko sa na základe požiadavky riaditeľky tejto školy zvýšili COV (zo 65.329,40 EUR na 

76.194,74 EUR), zvýšil sa aj 5%-ný podiel spolufinancovania mesta z 3.266,47 EUR na 3.809,74 

EUR. 

 

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

 

 

4/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Predložený materiál prezentovala Ing.Makovická. 
 
Úprava VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady sa týka jednoznačného zadefinovania záberu verejného priestranstva 
formou vystavenia tovaru pred prevádzkarňami. Doteraz VZN riešilo len daň za vystavenie 
drobných umeleckých predmetov, drobných remeselných výrobkov, kvetín a výrobkov z kvetín na 
okrasné účely, priesad kvetín a priesad zeleniny na verejnom priestranstve, ktoré je priľahlé 
k stánku s trvalým stanovišťom alebo priľahlé k prevádzkarni a nedefinovalo možnosť vystavenia aj 
iného druhu tovarov, ktorý súvisí s činnosťou prevádzkarne. 
 Navrhovaná zmena sadzby dane za vystavenie tovaru pred prevádzkou v zmysle § 29, 
ods. (9), písm. b) z „0,100 €/m²/deň“ na „0,010 €/m²/deň“ teda rieši a znižuje výšku dane za 
vystavenie drobných umeleckých predmetov, drobných remeselných výrobkov, kvetín a výrobkov 
z kvetín na okrasné účely, priesad kvetín a priesad zeleniny na verejnom priestranstve, ktoré je 
priľahlé k stánku s trvalým stanovišťom alebo priľahlé k prevádzkarni a doplnením § 26 ods. 9), 
rieši aj sadzbu dane za iné druhy tovaru, ktoré súvisia s prevádzkarňou. 
 Týmto opatrením chceme zabezpečiť jednak zvýhodnenie podmienok pre majiteľov 
prevádzok pri vystavovaní tovarov na verejnom priestranstve a zlepšenie podnikateľského 
prostredia v našom meste a taktiež opatrenie vznáša do systému poriadok, nakoľko problematiku 
bližšie definuje a ustanovuje maximálnu rozlohu záberu verejného priestranstva na 6 m² pre tento 
účel, za ktorý sa bude vyberať táto minimálna daň vo výške 0,010 €/m²/deň. Pri prekročení tejto 
plochy bude vyberaný zvýšený poplatok vo výške 5 €/m²/deň, ktorý má vďaka svojej výške 
zabrániť prílišnému záberu verejného priestranstva na úkor jeho ostatných funkcií. 
 Predmetná úprava daňových sadzieb bude mať vplyv na príjmovú stránku rozpočtu mesta, 
položka č. 100 – Daňové príjmy, podpoložka č. 133012 – Ostatné – zvláštne užívanie 
v predpokladanej výške 150 €/rok, čo predstavuje pokles o približne 50 €/rok pred týmto návrhom. 
Vplyv na príjmovú časť rozpočtu je minimálny a to z dôvodu, že je predpoklad, že aj napriek 
zníženiu sadzby dane dôjde k zvýšenému záujmu podnikateľov o takýto záber verejného 
priestranstva.  
 Doteraz bolo vystavenie iného tovaru ako drobných umeleckých predmetov, drobných 
remeselných výrobkov, kvetín a výrobkov z kvetín na okrasné účely, priesad kvetín a priesad 
zeleniny, hodnotený podľa § 29, ods. 9) písm. a) ako záber verejného priestranstva na účely 
propagačné a prezentačné, za čo bola vyberaná daň vo výške 2,950 €/m²/deň. Vďaka tejto vysokej 
výške dane a aj vďaka tomu, že VZN podrobne neriešilo možnosť vystavenia iného druhu tovarov, 
dochádzalo k vystavovaniu tovarov na verejných priestranstvách bez povolenia mesta a tým 
k neregulácii záberu verejných priestranstiev.  
 Dňa 03. 07. 2017 z Okresnej prokuratúry v Liptovskom Mikuláši mesto Liptovský Mikuláš 
prijalo „Upozornenie prokurátora na nečinnosť Mesta Liptovský Mikuláš v súvislosti s postupom 
podľa § 81 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov“. 
 Vzhľadom na toto upozornenie bol pripravený návrh dodatku VZN č. 9/2008/VZN. 
  
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za:   5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
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5/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014/VZN o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta LM 
Predložený materiál prezentoval Ing. Lengyel. 
 
Návrh VZN sa zaoberá tromi podstatnými zmenami v súčasnom znení VZN č. 2/2014/VZN o 
dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta 
Liptovský Mikuláš a to konkrétne:  
1. Riešenie nevyhovujúcej situácie s parkovaním pred Mestským úradom Liptovský Mikuláš. 
Parkovanie na parkovisku pred mestským úradom bude riešené inak ako doteraz a to 
prostredníctvom vybudovania vstupného a výstupného rampového terminálu a teda parkovanie 
bude spoplatnené počas pracovných dní od 06:00 hod do 17:00 hod.. Spoplatnenie sa netýka 
stránok mestského úradu počas doby, ktorú potrebujú na vybavenie svojich záležitostí na 
mestskom úrade. Spoplatnenie sa bude týkať len vodičov, ktorí parkovisko využijú na parkovanie 
bez toho, aby si na mestský úrad prišli niečo vybaviť. Toto opatrenie je potrebné realizovať z 
dôvodu, že parkovisko bolo v poslednom období veľmi využívané motoristami, ktorí si auto na 
parkovisko zaparkovali a pri tom nevyužili služby MsÚ (parkujú tu zamestnanci rôznych okolitých 
prevádzok, úradov, tí čo idú do polikliniky) a obyvatelia, ktorí potrebujú využiť služby úradu nemajú 
kde stáť, nakoľko následne parkovisko kapacitne nepostačuje. Cena za parkovanie je navrhnutá 
na 3 €/hod., čo je suma dostatočne vysoká na to, aby takýchto motoristov odradila zaparkovať 
pred MsÚ. Opatrenie nie je z dôvodu zvýšenia príjmov do rozpočtu mesta, ale z dôvodu regulácie 
parkovania takýchto osôb.  
Parkovanie bude okrem stránok MsÚ bezplatné aj pre poslancov MsZ, členov komisií MsZ, 
zamestnancov mesta a zamestnancov jeho rozpočtových a príspevkových organizácií a školských 
zariadení pri plnení ich pracovných povinností. Bezplatné bude taktiež pre nájomcov priestorov 
MsÚ a ich stránky počas doby potrebnej na ich vybavenie. Pre poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši a členov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom, ktorí 
na plnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, používajú vlastné osobné motorové vozidlo a pre vozidlá zamestnancov 
mesta Liptovský Mikuláš, rozpočtových a príspevkových organizácií, škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorí na plnenie svojich povinností vyplývajúcich z interných 
predpisov používajú vlastné osobné motorové vozidlo a pre nájomníkov priestorov Mestského 
úradu Liptovský Mikuláš a ich zamestnancov bude vydaná parkovacia čipová karta, ktorá bude 
umožňovať bezplatné parkovanie a vjazd a výjazd z parkoviska. Podrobnosti o podmienkach 
parkovania motoristov a podmienkach bezplatného parkovania stránok MsÚ a stránok nájomcov 
priestorov MsÚ rieši navrhovaná príloha č. 2  
2. VZN sa zaoberá možnosťou platby za parkovanie na platených parkoviskách Čierny orol, 
Katolícky dom, železničná stanica prostredníctvom inteligentného parkovacieho systému – 
mobilnej aplikácie. Tento systém by sa mal následne v našom mesta aplikovať  

3. Podpora envirovmentálnej dopravy a teda, na mestských platených parkoviskách budú môcť 
zadarmo parkovať aj vozidlá na elektrický pohon.  
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za:   5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ľubica Kubovčíková   v.r.                                               Overil: Ing. Rudolf Urbanovič v.r. 
V Liptovskom  Mikuláši 17.8.2017                                                              predseda  
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