
 

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

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 

 
Záznam zo zasadnutia     komisie finančnej a majetkovo-právnej  

zo dňa  22.1.2018 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 305 v budove MsÚ 
v Liptovskom Mikuláši. 

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

1/ Schválenie predbežného programu rokovania komisie FMP na rok 2018  
2/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Novostavba komunitného centra 
v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020   
3/ Návrh akčného plánu PHSR na roky 2018 – 2020    
4/ VZN č.  /2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na 
území mesta LM 
5/ Návrh  na zmeny rozpočtu mesta na rok 2018   
6/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie 
s majetkovými právami mesta          
7/ Návrh na vklad mesta LM do spoločnosti Mestské športové zariadenia , s.r.o. LM  
8/ Návrh na zaradenie výdajnej školskej jedálne pri Evanjelickej MŠ, Komenského 3938 do 
siete škôl a školských zariadení SR  
9/ Návrh na zaradenie  Súkromnej základnej  školy  FELIX LM a ŠKD, ktorý je jej 
súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR  
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený program prerokovať na zasadnutí komisie FMP. 
Hlasovanie:  
Za: 3              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
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1/ Schválenie predbežného programu rokovania komisie FMP  pre rok 2018  
Predložený materiál prezentoval Ing. Rudolf Urbanovič. 

 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený program prerokovať na zasadnutiach komisií FMP v priebehu roku 
2018. 
Hlasovanie:  
Za: 3              Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 
 
2/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Novostavba komunitného centra 
v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020   
 
Predložený materiál  prezentovala Ing. Jana Kormaníková , vedúca oddelenia projektového 
manažmentu. 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný 
program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26.05.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok so zameraním na Výstavbu nových komunitných centier (ďalej len „KC“) 
v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“, Modernizáciu 
a rekonštrukciu KC v obciach s prítomnosťou MRK, Prestavbu objektov za účelom zriadenia 
a fungovania komunitných centier, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2017-2. 

 
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť priaznivé podmienky pre prácu s MRK v meste 

Liptovský Mikuláš za účelom jej integrácie do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života 
mesta, zlepšenia ich životnej situácie, iniciovania štrukturálnych zmien, ozdravných procesov a 
celkového zlepšenia životných podmienok tejto skupiny obyvateľstva. Stanovený cieľ má byť 
dosiahnutý vybudovaním KC prioritne zameraného na realizáciu vzdelávacích, 
zdravotnoosvetových a voľnočasových aktivít pre všetky vekové skupiny znevýhodnených 
obyvateľov, najmä však príslušníkov MRK.  
 
Žiadosť o poskytnutie NFP bola predložená k termínu uzavretia výzvy dňa 16.1.2018. 
 
- COV:                           319 891,81 EUR    

- z toho: NFP (95%):  303 897,22 EUR  

  vlastné zdroje (5%): 15 994,59 EUR  

Projekt bude spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku vo výške 85% zo 

zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10% zo štátneho rozpočtu, ktorý bude mestu 

poskytnutý v prípade schválenia žiadosti o poskytnutie NFP, kombináciou predfinancovania 

a refundácie. 

 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený program prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 3              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
3/ Návrh akčného plánu PHSR na roky 2018 – 2020   
 
Predložený materiál prezentovala RNDr.  Michaela Schlegerová, špecialista oddelenia 
projektového manažmentu  . 
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Mesto Liptovský Mikuláš za účelom dosahovania stanovených strategických, špecifických cieľov a 

vytvárania podmienok pre vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev, v súlade so svojimi 

kompetenciami, vypracovalo v roku 2015 Akčný plán na obdobie 3 rokov s konkrétnymi 

projektovými zámermi a cieľmi na r. 2015 – 2017. Mestské zastupiteľstvo ho uznesením č. 

153/2015 zo dňa 10.12.2015 schválilo ako súčasť a základný nástroj implementácie Programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 

s výhľadom do roku 2030 (ďalej PHSR).   

               Akčný plán tvorí súbor aktivít naplánovaných na časový úsek troch rokov a navrhnutých 

tak, aby ich realizáciou bolo zabezpečené postupné plnenie prijatých strategických a špecifických 

cieľov definovaných v programovej časti dokumentu.  

Pôvodný akčný plán bol spracovaný na tri kalendárne roky (2015 – 2017), preto je potrebná jeho 

aktualizácia na obdobie ďalších troch rokov. V nadväznosti na túto skutočnosť gestori jednotlivých 

prioritných oblastí pripravili nový akčný plán na roky 2018 – 2020. Nový akčný plán je spracovaný 

v súlade so schváleným programovým rozpočtom mesta.  

 

Nový akčný plán nadväzuje na dosiahnuté výsledky a definuje konkrétne aktivity na dosiahnutie 

stanovených cieľov v nasledujúcich 3 rokov. Zohľadňuje vnútorné špecifiká  a určuje hlavné ciele 

a aktivity rozvoja mesta pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia 

vyváženého udržateľného rozvoja územia. Koncepčne vychádza zo stanovených strategických 

a špecifických cieľov definovaných v samotnom dokumente. 

 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 3              Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 
4/ VZN č.  /2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta LM 
 
Predložený materiál prezentoval Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy. 
 
Cieľom predkladaného VZN je  potrebná reakcia na zmenu ustanovení dotknutých právnych 
predpisov upravujúcich danú problematiku a tiež z dôvodu potreby regulácie ambulantného a 
príležitostného predaja v historickom a širšom centre mesta, kde v uplynulom období dochádzalo k 
nekoordinovanému vzniku rôznych predajných stánkov a to aj v lokalitách v tesnej blízkosti alebo 
priamo v historickom centre mesta pri kultúrnych pamiatkach a na rôznych parkoviskách. 
Navrhované VZN presne ustanovuje lokality trhovísk, priestorov pre príležitostné trhy a ich druh a 
taktiež priestorov pre ambulantný predaj a definuje výrobky, ktoré je možné na trhoviskách, 
príležitostných trhoch a ambulantným predajom predávať.  
Mesto Liptovský Mikuláš využíva týmto svoje právo, vyplývajúce zo zákona č. 178/1998 Z. z. o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov, upraviť podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na 
svojom území.  
Vzhľadom k rozsahu zmien je VZN navrhované ako nové a zároveň rušiace momentálne platné 
VZN č. Mikuláš č. 3/2016/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta 
Liptovský Mikuláš.  
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Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 3              Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 
5/ Návrh  na zmeny rozpočtu mesta na rok 2018   
 
Predložený materiál prezentovala Ing. Alena Vlčková, vedúca odboru finančného. 
1. 

Zmena  rozpočtu – dofinancovanie bežných výdavkov – súkromné a cirkevné školy 

Povolené prekročenie bežných príjmov na položke 111003 - Výnos z dane z príjmov poukázaný 

územnej samospráve v sume 2 747 eur a povolené prekročenie bežných výdavkov na položke 

642005 - STONOŽKA - súkromná MŠ – príspevok v sume 22 493 eur, 642005 - LOBELKA - 

súkromná MŠ - príspevok v sume 4 893 eur, 642004 - MAGDALÉNKA - evanjelická Materská 

škola v sume 3 262 eur, 642004 - ZŠ evanjelická - ŠKD v sume 15 052 eur, 642004 - ZŠ Apoštola 

Pavla - ŠKD v sume 313 eur a povolené zníženie bežných výdavkov na položke 642005 - 

LOBELKA - školská jedáleň - príspevok v sume 2 112 eur, 642004 - Spojená ZŠ evanjelická - 

školská jedáleň v sume 30 783 eur, 642004 - ZŠ Apoštola Pavla - školská jedáleň v sume  10 351 

eur, 642005 - Súkromné centrum špec. pedagog. poradenstva v sume 20 eur. 

Zmena rozpočtu súvisí s prijatým VZN č. 11/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš. Na rok 

2018 poskytuje mesto Liptovský Mikuláš dotáciu na žiaka pre cirkevné a súkromné školy – podľa § 

6 ods. 12 písm. j zákona č. 596/2003 najmenej vo výške 88% zo základu, ktorým sú dotované 

mestské školské zariadenia. 

2. 

Zmena  rozpočtu – dofinancovanie investícií z rezervného fondu prechádzajúce z roku 2017 

Povolené prekročenie príjmových finančných operácií na položke 454001 - Prevod prostriedkov z 

peňažných fondov - rezervný fond v sume 436 973 eur a povolené prekročenie kapitálových 

výdavkov na položkách 721001 - Transfer VPS (kapitálový) - Prekládková stanica Komunálneho 

odpadu Okoličné (II. etapa) v sume 9 127 eur, 721001 - Transfer VPS (kapitálový) - Sanácia 

stavebného objektu prekládkovej stanice v sume 20 000 eur, 716 - Prípravná a projektová 

dokumentácia - Revitalizácia námestia v Iľanove v sume 4 000 eur, 717002 - Rekonštrukcia a 

modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - budova telocvične po havárii (strecha, podhľad strechy, 

okná, podlaha, elektroinštalácia) v sume    120 211 eur, 717001 - Realizácia nových stavieb - 

Chodník pre peších pri II/584 Demänová v sume 62 121 eur, 717001 - Realizácia nových stavieb - 

MK ul. Pišútova - Dom služieb v sume 8 733 eur, 717001 - Realizácia nových stavieb - parkovacie 

plochy ul. Čsl. Brigády - I. etapa v sume 118 000 eur, 717001 - Realizácia nových stavieb - 

protipovodňové opatrenia Ploštín v sume 22 897 eur, 716 - Prípravná a projektová dokumentácia - 

chodník ul. Stošická v sume 1 050 eur, 716 - Prípravná a projektová dokumentácia - MK pre ÚR a 
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SP - Dostavba obytný súbor Palúdzka v sume 2 700 eur, 716 - Prípravná a projektová 

dokumentácia - Rekonštrukcia ul. Hradišská Podbreziny v sume 1 990 eur, 716 - Prípravná a 

projektová dokumentácia - Revitalizácia námestia v Iľanove v sume 900 eur, 716 - Prípravná a 

projektová dokumentácia - verejné osvetlenie ul. Stošická v sume 200 eur, 717002 - 

Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia VN prípojky a merania budovy MsÚ v sume 4 400 

eur, 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia - úprava fakturačného merania elektrickej energie 

MsÚ L. Mikuláš v sume 6 724 eur, 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska 

- budova telocvične v sume 14 578 eur, 717001 - Realizácia nových stavieb - Chodník pre peších 

pri II/584 Demänová - verejné osvetlenie v sume 4 701 eur, 717001 - Realizácia nových stavieb - 

Námestie mieru - zahradzovacie stĺpiky v sume 2 375 eur, 716 - Prípravná a projektová 

dokumentácia - parkovací dom Podbreziny v sume 9 960 eur, 716 - Prípravná a projektová 

dokumentácia - verejné priestranstvá, mestské cyklotrasy, Komunitné centrum v sume 7 000 eur, 

717002 - Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy Dom kultúry Lipt. Mikuláš - južná strana 

v sume 15 306 eur. 

V schválenom rozpočte roku 2017 boli investičné akcie, ktoré sa pripravili formou vypracovania 

projektovej dokumentácie (PD) a realizácia investičných akcií, na ktoré už bola vypracovaná 

projektová dokumentácia a s realizáciou ktorých sa počítalo v roku 2017. Z dôvodu predĺženia 

inžinierskej činnosti na vybavenie právoplatného stavebného povolenia a výberu dodávateľa 

stavebných prác formou verejného obstarávania, prípadne inými vplyvmi sa niektoré akcie nestihli 

zrealizovať v roku 2017 a ich realizácia nám prechádza do aktuálneho roku 2018. 

3. 

Zmena rozpočtu – navýšenie z rezervného fondu 

Povolené prekročenie príjmových finančných operácií na položke 454001 - Prevod prostriedkov z 

peňažných fondov - rezervný fond v sume 21 000 eur a povolené prekročenie kapitálových 

výdavkov na položke 721001 - Transfer VPS (kapitálový) - Prekládková stanica Komunálneho 

odpadu Okoličné (II. etapa) v sume 21 000 eur. 

V roku 2017 sa začala opravovať prekládková stanica komunálneho odpadu v Okoličnom. Podľa 

schválenej projektovej dokumentácie sa navýši objem stavebných prác pri realizácii západnej 

strany prekládkovej stanice. 

4. 

Zmena rozpočtu – navýšenie z rezervného fondu 

Povolené prekročenie príjmových finančných operácií na položke 454001 - Prevod prostriedkov z 

peňažných fondov - rezervný fond v sume 24 000 eur a povolené prekročenie kapitálových 

výdavkov na položke 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia - Zimný štadión - stavebný dozor v 

sume 24 000 eur. 
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Pri realizácii projektu rekonštrukcie Zimného štadióna sa navýšia náklady spojené so stavebným 

dozorom. 

5. 

Zmena rozpočtu – navýšenie z rezervného fondu 

Povolené prekročenie príjmových finančných operácií na položke 454001 - Prevod prostriedkov z 

peňažných fondov - rezervný fond v sume 20 000 eur a povolené prekročenie kapitálových 

výdavkov na položke 716 - Prípravná a projektová dokumentácia - miestne komunikácie v sume 20 

000 eur. 

Pred začatím verejného obstarávania na rekonštrukciu miestnych komunikácií na základe 

schváleného rozpočtu pre rok 2018 z externých zdrojov je potrebná aktualizácia projektových 

dokumentácií, zabezpečenie vyjadrenia dotknutých organizácií k PD a vydanie stavebných 

povolení.  

6. 

Zmena rozpočtu – navýšenie z rezervného fondu 

Povolené prekročenie príjmových finančných operácií na položke 454001 - Prevod prostriedkov z 

peňažných fondov - rezervný fond v sume 4 000 eur a povolené prekročenie kapitálových 

výdavkov na položke 716 - Prípravná a projektová dokumentácia - projekt "Historicko-kultúrno-

prírodná cesta okolo Tatier" - 4. etapa (cyklochodník Okoličné - Z. Poruba) v sume 4 000 eur. 

Navýšenie finančných prostriedkov na spracovanie projektovej dokumentácie pokračovania 

projektu cyklochodníka „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier“ 4. etapa. od premostenia 

potoka Smrečianka cez mestskú časť Okoličné. 

7. 

Zmena rozpočtu – navýšenie z rezervného fondu 

Povolené prekročenie príjmových finančných operácií na položke 454001 - Prevod prostriedkov z 

peňažných fondov - rezervný fond v sume 3 000 eur a povolené prekročenie kapitálových 

výdavkov na položke 716 - Prípravná a projektová dokumentácia - verejné priestranstvá, mestské 

cyklotrasy, Komunitné centrum v sume 3 000 eur. 

Navýšenie finančných prostriedkov na spracovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie 

vyjadrenia dotknutých organizácií k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený  materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 3              Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 
6/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie 
s majetkovými právami mesta  
Predložený materiál prezentovala JUDr. Miroslava Javornická, referent oddelenia právnych služieb 
a Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho.     
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1. zámer odpredať prebytočný nehnuteľný majetok spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení (priamym predajom najmenej za cenu vo výške 

všeobecnej hodnoty majetku), v k. ú. Liptovský Mikuláš - pozemok parc. č. KN-C 1577/1 (ako diel 

„1") ostatné plochy o výmere 438 m² podľa geometrického plánu č. 44523106-7/2017, za kúpnu 

cenu minimálne 28 908 eur (t. j. 66 eur/m²), nachádzajúci sa na ulici Podtatranského. Krajom 

pozemku parc. č. KN-C 1577/1 sú trasované inžinierske siete telekomunikačného zariadenia 

a podzemného NN vedenia. Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 1577/1 podľa znaleckého 

posudku č. 7/2018 zo dňa 15.01.2018 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Danou Piatkovou je 

stanovená na 18 759,54 eur, zaokrúhlene 18 800 eur, čo je 42,83 eur/m². Zostatková hodnota 

prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.01.2018 predstavuje sumu 43,80 eur, 

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

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

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

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

Schválenie zámeru nenahrádza schválenie prevodu nehnuteľného majetku v mestskom 

zastupiteľstve, je len podkladom jeho realizácie. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu 66 eur/m2 a predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 3              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

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

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

prevode vlastníctva nebytového priestoru v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov v platnom znení, v objekte: „Bytový dom – 84 BJ“, súpisné číslo 

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

- nebytový priestor č. 1-5, na prízemí, vchod č. 51 a 53, o celkovej výmere 162,47 m² v 

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

vo veľkosti 16247/746500-ín a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KN-C 854/52 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 2562 m² vo veľkosti 16247/746500-tín,  

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

spoločnosti ZVKR s.r.o., so sídlom ul. 1. Mája 1945/51, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 928 

243, za kúpnu cenu 47 200,00 eur. Všeobecná hodnota predmetu prevodu podľa znaleckého 

posudku č. 79/2016 zo dňa 19.04.2016 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je 

stanovená na 47 193,40  eur,  zaokrúhlene 47 200,00 eur, pričom nebytový priestor  predstavuje  

hodnotu 44 594,43 eur a spoluvlastnícky podiel na pozemku predstavuje hodnotu 2 598,97 eur, čo 

je 46,61 eur/m². Uvedený prevod nepodlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta, internetovej 

stránke mesta a v regionálnej tlači. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila odpredaj za cenu podľa znaleckého posudku a predložený materiál prerokovať 
v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 3              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

3. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve 

uloženia inžinierskych sietí (podzemného vedenia NN káblov), v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. 

Jilemnického – medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako 

vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 6697/1 (KN-E 6697, LV č. 7123), KN-C 336/19 (KN-E 335/2, 

LV č. 7123), KN-C 6698/1 (LV č. 4401) a KN-C 343/4 (LV č. 4401) a budúcim oprávneným z 
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vecného bremena, spoločnosťou Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., so sídlom Pri 

Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, ako vlastníkom budúcich podzemných vedení NN 

káblov. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí, a 

to podzemného vedenia NN káblov cez pozemky KN-C 6697/1 (KN-E 6697), KN-C 336/19 (KN-E 

335/2), KN-C 6698/1, KN-C 343/4 a práva vstupu za účelom prevádzkovania týchto sietí v 

prospech vlastníka podzemného vedenia NN káblov ako budúceho oprávneného z vecného 

bremena. Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii podzemného vedenia NN 

káblov vybudovaných v rámci stavby: „9378 Liptovský Mikuláš, Jilemnického ul. – rekonštrukcia 

149/ts/506 a NN káblov“ v rozsahu vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne, a to 

najneskôr do 180 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej 

stavby. Strana oprávnená z vecného bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena pri 

podpise zmluvy o vecnom bremene za zriadenie a časovo neobmedzené využívanie práva 

uloženia podzemného vedenia NN káblov cez pozemky vo vlastníctve mesta jednorazovú odplatu 

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

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

znení. 

 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 3              Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 
 

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

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

Palúdzka – pozemkov parc. č. KN-C 1654/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2, parc. č. 

KN-C 1654/22 ostatné plochy o výmere 101 m2, parc. č. KN-C 1654/23 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 30 m2, parc. č. KN-C 1654/24 ostatné plochy o výmere 35 m2 , parc. č. KN-C 

1646/28 ostatné plochy o výmere 5 m2 (LV č. 4401)   a pozemkov parc. č. KN-C 1646/34 ostatné 

plochy o výmere 210 m2  a parc. č. KN-C 1646/35 ostatné plochy o výmere 73 m2 podľa 

geometrického plánu č. 44026595-89/2017 /pozemky spolu o výmere 460 m²/, nachádzajúce sa na 

ul. Za Bocianom v prospech spoločnosti Eco-management s.r.o., so sídlom Vrbická 4250/40, 

031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50 568 515 za kúpnu cenu 30 360 eur (t. j.66 eur/m2). Účelom 

prevodu je zarovnanie a scelenie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa, a to 

s pozemkami parc. č KN-C 1646/10, 1646/12, 1646/13, 1646/14, 1650 a 1651 a so stavbami: „ZK 

Hotel Bocian“ súp. č. 87 na parc. č. KN-C 1646/10, „KAŠTIEĽ“ súp. č. 843 na parc. č. KN-C 1650, 

„SÝPKA“ súp. č. 844 na parc. č. KN-C 1651 a „Prístavba“ bez súp. č. na parc. č. KN-C 1646/12 

(LV č. 4724); ďalej za účelom zabezpečenia prístupovej plochy k týmto nehnuteľnostiam, pričom 

vstup cez pozemky parc. č. KN-C 1646/28, 1646/34 a 1646/35 spoločnosť využíva už niekoľko 

rokov a za účelom vybudovania parkovacích stání k hotelovému komplexu. Všeobecná hodnota 

pozemkov parc. č. KN-C 1654/21, 1654/22, 1654/23, 1654/24, 1646/28, 1646/34 a 1646/35 podľa 

znaleckého posudku č. 166/2017 zo dňa 24.11.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Danou 

Piatkovou je stanovená na 14 071,40 eur, zaokrúhlene na 14 100,00 eur, čo je 30,59 eur/m2. 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.1.2018 

predstavuje 16 293,56 eur, čo je 35,42 eur/m2. Pozemky, ktorý sú predmetom prevodu sa podľa 

platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú 

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

– 66 eur/m2. Ide o prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie 
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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: 

pozemky, ktoré sú predmetom odpredaja sa nachádzajú pri nehnuteľnostiach vo vlastníctve 

nadobúdateľa, a to pri pozemkoch parc. č KN-C 1646/10, 1646/12, 1646/13, 1646/14, 1650 a 1651 

a stavbách: „ZK Hotel Bocian“ súp. č. 87 na parc. č. KN-C 1646/10, „KAŠTIEĽ“ súp. č. 843 na 

parc. č. KN-C 1650, „SÝPKA“ súp. č. 844 na parc. č. KN-C 1651 a „Prístavba“ bez súp. č. na parc. 

č. KN-C 1646/12 (LV č. 4724), pričom prevodom pozemkov parc. č. KN-C 1654/21, 1654/22, 

1654/23 a 1654/24 dôjde k zarovnaniu a sceleniu s nehnuteľnosťami vo vlastníctve spoločnosti 

a prevodom pozemkov parc. č. KN-C 1646/28, 1646/34 a 1646/35 sa zabezpečí prístup 

k nehnuteľnostiam vo vlastníctve spoločnosti s možnosťou vybudovania parkovacích stání. 

Pozemky majú pre svoj tvar obmedzené samostatné využitie a z hľadiska ich situovania v blízkosti 

komunikácie s jej ochranným pásmom sú pre mesto nevyužiteľné a účelné len pre konkrétneho 

záujemcu. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu 66 eur/m2 a predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.  
Hlasovanie:  
Za: 3              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

5. uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu 

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

prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. Iľanovo – pozemkov parc. č. KN-C 3/2 ostatné plochy 

o výmere 530 m² a parc. č. KN-C 5/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 451 m² /pozemky 

spolu o výmere 981 m²/, nachádzajúce sa  na ul. Iľanovskej v prospech nájomcu Cirkevný zbor 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Liptovský Mikuláš, so sídlom 

Tranovského 6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 931 871 za účelom dodržania indexu 

zastavanej plochy 30% podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, v súvislosti s 

plánovanou výstavbou: „Prístavba zborového centra k existujúcemu kostolu ECAV – Iľanovo“. 

Prístavba zborového centra bude realizovaná na pozemku cirkvi. Nájomná zmluva bude 

uzatvorená na dobu určitú 30 rokov, za nájomné vo výške 1 euro/ročne. V nájomnej zmluve sa 

nájomca zaviaže, že pozemky parc. č. KN-C 3/2 a 5/1, ktoré sú predmetom nájmu nebudú 

oplotené a zostanú verejne prístupné. V prípade nedodržania tejto podmienky bude v zmluve 

dohodnutá voči nájomcovi zmluvná pokuta vo výške 1000 eur. V nájomnej zmluve bude ďalej 

uvedené, že nájomca berie na vedomie zámer mesta ako investora stavby realizovať v rámci 

svojich investičných akcií projekt: “Revitalizácia námestia v Iľanove“ aj na pozemkoch, ktoré sú 

predmetom nájmu. Nájomná zmluva bude slúžiť ako doklad na preukázanie „iného práva k 

pozemku“ v zmysle stavebného zákona, smerujúci k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu: 

„Zmena dokončenej stavby kostola ECAV prístavbou – Iľanovo“. Ide o prenechanie nehnuteľného 

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

súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený nájom podlieha zverejneniu na úradnej tabuli 

mesta a internetovej stránke mesta. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

- prenechaním pozemkov parc. č. KN-C 3/2 a 5/1 do nájmu sa dodrží index zastavanosti v danej 

lokalite podľa platného územného plánu mesta, potrebný pre vydanie stavebného povolenia pre 

„Prístavbu kostola ECAV v Iľanove“, ktorého investorom bude nájomca, pričom predmetnou 
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prístavbou dôjde k oživeniu cirkevného a občianskeho života a k rozvoju sociálnych aktivít v tejto 

mestskej časti; 

- mesto ako investor bude využívať časť pozemkov, ktoré sú predmetom nájmu v rámci 

plánovaného projektu: “Revitalizácia námestia v Iľanove“; 

- symbolické nájomné vo výške 1 euro/ročne je z dôvodu, že prístavba zborového centra bude 

slúžiť širokej verejnosti k oživeniu cirkevného a občianskeho života a prenajaté pozemky bude viac 

využívať mesto v rámci svojich investičných akcií, nájomca ich potrebuje k vydaniu stavebného 

povolenia z dôvodu dodržania indexu zastavanosti „prístavby“; 

- nájomca je cirkevnou organizáciou, ktorá nevykonáva žiadnu hospodársku činnosť, spočívajúcu 

v ponuke tovaru alebo služieb na trhu.  

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila  predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ za podmienky, že pozemok 
v priebehu 30 rokov nebude oplotený.  
Hlasovanie:  
Za: 3              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

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

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

– pozemkov  parc. č. KN-C 119/2 záhrady o výmere 6 m2 a parc. č. KN-C 120/4 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 7 m2, podľa geometrického plánu č. 46002600-007/2017 ako diely „2“ a „6“ 

/pozemky spolu o výmere 13 m2/, nachádzajúcich sa na ul. Benická, JUDr. Jane Badinkovej, 

trvale bytom ul. Benická 51/13, 031 01 Liptovský Mikuláš – Benice, za kúpnu cenu 234 eur (t. j. 

18 eur/m2). Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom 

parc. č. KN-C 119/2 a  KN-C 120/4, ktoré sú t. č. oplotené k rodinnému domu súp. č. 147 stojacom 

v časti na parcele č. KN-C 120/5 (KN-E 95/1) a v časti na parcele č. KN-C 120/6 (KN-E 94/21) 

v podielovom spoluvlastníctve nadobúdateľky (LV č. 436 v podiele ¼-ina). Zostatková hodnota 

prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.01.2018 predstavuje 0,65 eur, čo je 

0,050 eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia 

a nakladania 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 majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom parc. č. KN-C 119/2 a KN-

C 120/4, ktoré svojím oplotením tvoria už viac ako 50 rokov kompletný celok s pozemkami parc. č. 

KN-C 119/1, KN-C 120/2, KN-C 121/1 a KN-E 95/1 vo vlastníctve nadobúdateľky (LV č. 301) 

a stavbou: „Rodinný dom“ súp. č. 147 postavený v časti na parcele č. KN-C 120/5 (KN-E 95/1) 

a v časti na parcele č. KN-C 120/6 (KN-E 94/21) v podielovom spoluvlastníctve nadobúdateľky (LV 

č. 436 v podiele ¼-ina). Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu. 

Ide o prevod vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu, nakoľko pozemky sú, t. č. 

oplotené k rodinnému domu. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu 18 eur/m2 a predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.  
Hlasovanie:  
Za: 3              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
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7.uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia 

inžinierskej siete (plynovej prípojky), v k. ú. Okoličné – medzi budúcim povinným z vecného 

bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 741/1, KN-C 740/14, 

KN-C 740/16 (LV č. 631) a KN-C 750/1, KN-C 1245/1, KN-C 1259/4, KN-C 1247/3, KN-C 1259/2 

(KN-E 2787, KN-E 2793/501, KN-E 2793/502, KN-E 2784/502, LV č. 2041 a KN-E 4-364/501, LV 

č. 631) a budúcim oprávneným z vecného bremena, spoločnosťou Craemer Slovakia, s. r. o., 

so sídlom P.O.BOX č. 18, Priemyselná zóna Okoličné, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 618 006, 

ako vlastníkom budúcej plynovej prípojky. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena 

práva uloženia inžinierskej siete, a to plynovej prípojky cez pozemky parc. č. KN-C 741/1, KN-C 

740/14, KN-C 740/16 a KN-C 750/1, KN-C 1245/1, KN-C 1259/4, KN-C 1247/3, KN-C 1259/2 (KN-

E 2787, KN-E 2793/501, KN-E 2793/502, KN-E 2784/502, KN-E 4-364/501) a práva vstupu za 

účelom prevádzkovania tejto siete v prospech vlastníka plynovej prípojky ako budúceho 

oprávneného z vecného bremena. Zmluva bude uzatvorená  za podmienky umiestnenia plynovej 

prípojky pod telesom cesty I/18 (do chráničky) a s rešpektovaním navrhovanej okružnej križovatky 

cesty I/18 a projektovej dokumentácie miestnej komunikácie pre „zelený priemyselný park“. 

V zmluve bude ďalej uvedené, že v prípade realizácie plánovanej okružnej križovatky na stykovej 

križovatke ul. Stošická a cesta I/18 budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí preložku 

plynovej prípojky mimo trasu plánovanej okružnej križovatky na vlastné náklady bez zbytočných 

prieťahov. Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii plynovej prípojky 

vybudovanej v rámci stavby: „Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod“ v rozsahu 

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

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. Strana oprávnená 

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

bremene za zriadenie a časovo neobmedzené využívanie práva uloženia plynovej prípojky cez 

pozemky vo vlastníctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v čase 

uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena. Ide o uzatvorenie zmluvy podľa § 9 ods. 2 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila  predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.  
Hlasovanie:  
Za: 3              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
 

8.uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí v k. ú. Palúdzka – medzi zmluvnými stranami 

mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou InDevel, s.r.o., so sídlom Jesenského 1089/11, 

010 01 Žilina, IČO: 36418234 nasledovne:  

 

8.1 uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu 

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

prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. Palúdzka – pozemkov parc. č. KN-C 2099/217, 2099/218, 

1680/1, 1654/20, 1654/9, 1673/70 (LV č. 4401) a pozemku parc. č. KN-C 2046/2 (KN-E 118/2, 

2395/2, 2425/1, 11680, LV č. 2990) /pozemky spolu o výmere cca 1810 m²/, nachádzajúcich sa na 

ul. Palúčanská, v prospech spoločnosti InDevel, s.r.o., so sídlom Jesenského 1089/11, 010 01 

Žilina, IČO: 36418234, za účelom vybudovania prístupovej komunikácie, chodníkov a okružnej 

križovatky, ktoré budú realizované v rámci stavby: „Obchodné centrum Palúdzka – Liptovský 

Mikuláš“, do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby, za 

nájomné vo výške 543 eur/ročne (t. j. 0,30 eur/m²/rok). V nájomnej zmluve bude uvedené, že 
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spoločnosť vybuduje na vlastné náklady komunikáciu, chodníky a okružnú križovatku, vrátane 

verejného osvetlenia (podľa bodu 8.2) a po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia 

stavby: „Obchodné centrum Palúdzka – Liptovský Mikuláš“ a po schválení mestským 

zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši budú predmetná komunikácia, chodníky a križovatka, 

vrátane verejného osvetlenia prevedené do vlastníctva mesta za cenu 1 euro a pozemky, na 

ktorých budú vybudované tieto stavebné objekty a nebudú vo vlastníctve mesta taktiež za cenu 1 

euro, inak mesto tieto stavebné objekty neprevezme do svojho majetku. Ide o nájom majetku 

mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 

všetkých poslancov, pričom uvedený nájom podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta 

a internetovej stránke mesta. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

- spoločnosť plánuje v meste Liptovský Mikuláš, k. ú. Palúdzka vybudovať stavbu: „Obchodné 

centrum Palúdzka – Liptovský Mikuláš“, ktorá bude dopravne napojená na miestu komunikáciu ul. 

Palúčanská, pričom dôjde k oprave a dobudovaniu chodníkov, miestnej komunikácie a okružnej 

križovatky;  

- nájomca na vlastné náklady vybuduje komunikáciu, chodníky a okružnú križovatku, vrátane 

verejného osvetlenia podľa schválenej projektovej dokumentácie, na inak nevyužiteľných 

pozemkoch vo vlastníctve mesta a po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia a po 

schválení mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši budú stavebné objekty odovzdané zo 

strany spoločnosti do vlastníctva mesta za cenu 1 euro a pozemky, na ktorých budú vybudované 

tieto stavebné objekty a nebudú vo vlastníctve mesta taktiež za cenu 1 euro; 

- stavebné objekty vybudované na náklady spoločnosti budú slúžiť všetkým obyvateľom 

a návštevníkom mesta     

 

8.2uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve 

uloženia inžinierskych sietí v k. ú. Palúdzka – medzi budúcim povinným z vecného bremena, 

mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 2099/217, 2099/2018, 1654/1, 

1654/9, 1654/10, 1654/20, 1673/70, 1680/1 (LV č. 4401) a pozemku parc. č. KN-C 2046/2 (KN-E 

118/2, 2395/2, 2425/1, 11680, LV č. 2990) a budúcim oprávneným z vecného bremena, 

spoločnosťou InDevel, s.r.o., so sídlom Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina, IČO: 36418234 ako 

vlastníkom budúcich inžinierskych sietí. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena 

práva uloženia inžinierskych sietí, a to stavebných objektov: SO 03 Prípojka vody, SO 04 Prípojka 

splaškovej kanalizácie, SO 09 Prípojka VN, SO 11 Predĺženie verejného vodovodu, SO 12 

Predĺženie verejnej kanalizácie, SO 13 Rozšírenie verejného osvetlenia, cez pozemky parc. č. KN-

C 2099/217, 2099/2018, 1654/1, 1654/9, 1654/10, 1654/20, 1673/70, 1680/1 (LV č. 4401) 

a pozemok parc. č. KN-C 2046/2 (KN-E 118/2, 2395/2, 2425/1, 11680, LV č. 2990) a práva vstupu 

za účelom prevádzkovania týchto sietí v prospech vlastníka stavebných objektov ako budúceho 

oprávneného z vecného bremena. Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii 

inžinierskych sietí vybudovaných v rámci stavby: „Obchodné centrum Palúdzka – Liptovský 

Mikuláš“ v rozsahu vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne, a to najneskôr do 90 dní 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. Strana 

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

o vecnom bremene za zriadenie a časovo neobmedzené využívanie práva uloženia inžinierskych 

sietí cez pozemky vo vlastníctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom 

v čase uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena okrem stavebného objektu SO 13 

Rozšírenie verejného osvetlenia, ktoré spoločnosť prevedie do vlastníctva mesta za cenu 1 euro 
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(podľa bodu 8.1). Ide o uzatvorenie zmluvy podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení. 

 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila  predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.  
Hlasovanie:  
Za: 3              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
9.uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov na prenechanie nehnuteľného majetku mesta 

do nájmu spôsobom podľa  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to kancelárskych priestorov o výmere 172,30 m2 

v časti D budovy mestského úradu na Štúrovej ulici č. 1989/41, zapísanej Okresným úradom 

Liptovský Mikuláš, odbor katastrálny na liste vlastníctva č. 4401, katastrálne územie Liptovský 

Mikuláš na parcele č. 568/2 v prospech prenajímateľa na obdobie 5 rokov za cenu nájmu 1 €/rok 

v prospech nájomcu Televízia Liptov, a.s. so sídlom Štúrova 1989/41, 031 41 Liptovský Mikuláš, 

IČO: 44 862 971. Účelom nájmu je využívanie priestorov pre vykonávanie činností spojených 

s predmetom činnosti Televízie Liptov, a.s. Ide o prenechanie nehnuteľného majetku mesta do 

nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 

všetkých poslancov, pričom uvedený nájom podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta 

a webovom sídle mesta. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

- Televízia Liptov, a. s. je lokálna televízia, ktorej signál sa šíri od roku 2005. Vysiela z vysielača 

Háj Nicovô, terestriálnym digitálnym signálom DVB-T a káblovými operátormi Imafex, Mipas a 

Magio TV, 

- jej poslaním je informovanie obyvateľov, najmä Liptovského Mikuláša, o dianí v meste 

prostredníctvom svojich spravodajských relácií, 

- podporuje kultúrny, spoločenský a športový rozvoj a podieľa sa na zachovaní prírodného 

a kultúrneho dedičstva Liptova,  

- propaguje a prezentuje región Liptova, čím zvyšuje jeho atraktívnosť. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila  predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.  
Hlasovanie:  
Za: 3              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
 

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

prevodu vlastníctva nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš – pozemku parc. č. KN-C 3363/49 

trvalé trávne porasty o výmere 2373 m2 – obchodnou verejnou súťažou (ďalej len “OVS“), 

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

obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti 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 zastupiteľstvom Liptovský Mikuláš uznesením č. ..../2018 zo dňa 08.02.2018. 

I. 

Predmet OVS 

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

kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to pozemku parc. č. KN-C 3363/49 trvalé trávne 

porasty o výmere 2373 m2, nachádzajúceho sa na ul. Nábrežie Janka Kráľa v k. ú. Liptovský 
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Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, zapísanom na LV č. 4401 v katastri 

nehnuteľností 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 uznesením mestského 

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

všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č.7/2010/VZN dňa 16.12.2010 

s účinnosťou dňom 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov v urbanistickom bloku „zmiešané územie 

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 

zariadení občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce 

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

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

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

zdravotníctva, soc. starostlivosti, zariadenia zábavy,... 

Prípustné je 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 negatívnych dopadov na okolie, 

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

komunikácie, zariadenia verejnej dopravy bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, 

plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, 

špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heliportu, podmienené preverením 

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, 

ČSPH ako súčasť objektov a areálov občianskej vybavenosti, ... 

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

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

možnosti využitia priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti. 

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

okolitej zástavby, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebníctva, sklady s 

vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej 

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

zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie 

/fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../, zariadenia nadradených 

systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva /cintoríny, urnové háje, krematóriá/, samostatne 

stojace ČSPH,... 

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

územie s prevahou  zariadení pre šport a rekreáciu“. Max. výška zástavby v tomto bloku sú 4 

nadzemné podlažia a index zastavanej plochy je max. 35 %. 

Prevládajúcim funkčným využitím tohto bloku je formujúce typický charakter prostredia s nižšou 

intenzitou využitia územia a s koncentráciu krytých i otvorených zariadení pre šport a rekreáciu 

celomestského i regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály 

potrieb obyvateľov i návštevníkov mesta. Najmä: 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,... 
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Prípustné je funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi 

prevládajúci charakter a kvalitu prostredia. Najmä: administratíva, zariadenia školstva, 

zdravotníctva, 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 preverením 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,  ...   

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

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

možnosti využitia priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení 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 poľnohospodárskej 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 /cintoríny, urnové háje, krematóriá/,... 

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

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 78 309 

eur, (slovom: sedemdesiatosemtisíctristodeväť eur), t. j. 33 eur/m2. 

Kúpnu cenu zníženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok 

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

zmluvy.  

Cena predmetnej nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku č. 246/2016 vypracovaného 

znalcom  Ing. Miroslavom Todákom zo dňa 25.10.2016 ako všeobecná hodnota majetku podľa 

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

hodnoty majetku predstavuje sumu 53 178,93 eur, zaokrúhlene 53 200 eur, t. j. 22,41 eur/m2. 

Cena za predmet súťaže je určená na základe znaleckého posudku a Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení. Zostatková hodnota 

prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.01.2018 predstavuje 178,23 eur, čo je 

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

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

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

4. Výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu 20% z minimálnej kúpnej ceny, t. j. 15 660 eur 

(slovom: pätnásťtisícšestošesťdesiat eur), ktorá musí byť zložená na bankový účet vedený v Prima 

banke Slovensko, a.s., č. ú.: SK 61 5600 0000 0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X najneskôr tri 

pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov. Žiadny z navrhovateľov nemá nárok na 

výplatu úrokov z peňažných prostriedkov zložených na účte mesta tvoriacich zábezpeku až ku dňu 

vrátenia zábezpeky, resp. úhrady kúpnej ceny so započítaním finančnej zábezpeky.  

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

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

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

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

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

08.02.2018. 
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Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila zníženie minimálnej kúpnej ceny o 17,5 %, t.j. z minimálnej kúpnej ceny 94 920 
eur  t.j.40 eur/m2  na minimálnu kúpnu cenu 78 309 eur, t.j. 33 eur/m2  a  predložený materiál 
prerokovať v MsR a MsZ.  
Hlasovanie:  
Za: 3              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

 

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

prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Okoličné – pozemkov parc. č. KN-C 740/14 orná pôda 

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

o výmere 18 000 m2/  – obchodnou verejnou súťažou (ďalej len „OVS“),        

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

obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľností v k. ú. Okoličné  – pozemkov parc. č. KN-C 

740/14 orná pôda o výmere 10 000 m² a parc. č. KN-C 740/15 orná pôda o výmere 8 000 m² 

/pozemky spolu o výmere 18 000 m2/, nasledovne: 

Osobitne schvaľované podmienky 

schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesením č. ..../2018 zo dňa 

08.02.2018. 

I. 

Predmet OVS 

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

kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to nehnuteľností: 

a) pozemok parc. č. KN-C 740/14 orná pôda o výmere 10 000 m², 

b) pozemok parc. č. KN-C 740/15 orná pôda o výmere 8 000 m²  

/pozemky spolu o výmere 18 000 m2/,   

nachádzajúce sa na ul. Okoličianskej, v k. ú. Okoličné, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský 

Mikuláš, zapísané na liste vlastníctva č. 631 v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom 

Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom. 

2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže: 

Pozemky parc. č. KN-C 740/14,15 k. ú. Okoličné sa nachádzajú podľa platného územného plánu 

mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský 

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

nariadením mesta Liptovský Mikuláš č.7/2010/VZN dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 

v znení zmien a doplnkov v urbanistickom bloku „územie priemyselnej a stavebnej výroby“ a sú 

určené na výstavbu podľa definície daného bloku. Maximálna výška zástavby v predmetnom bloku 

sú 2 nadzemné podlažia a index zastavanej plochy je maximálne 50 %.  

Prevládajúcim funkčným využitím je formujúce typický charakter prostredia 

charakteristický nekompaktnou zástavbou, tvorenou prevažne zástavbou halových a 

technologických objektov, sústredených v neverejných areáloch, s nízkym podielom zelene 

a vysokým podielom spevnených plôch, s vysokými nárokmi na obsluhu nákladnou 

dopravou a nízkymi nárokmi na kvalitu životného prostredia. 

Najmä: zariadenia priemyselnej výroby a stavebníctva, zariadenia energetiky lokálneho významu 

okrem bioplynových staníc /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, .../, sklady, zariadenia 

výrobných služieb,... 
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Prípustné je funkčné využitie zvyšujúce komplexnosť služieb pre priemyselnú a stavebnú výrobu 

a nelimitujúce jeho využitie pre tieto funkcie. Najmä: administratívne budovy slúžiace priľahlým 

výrobným areálom, zariadenia obchodu a služieb viazané na priemyselnú výrobu, zariadenia 

verejného stravovania, zariadenia pre šport a rekreáciu lokálneho významu, hromadné garáže, 

obslužné areály pre dopravu, plochy upravenej zelene, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace 

pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej 

dopravy, ČSPH, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heliportu- podmienené 

preverením podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohľadňovať 

nielen územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, zariadenia odpadového 

hospodárstva / zberné dvory, zberne druhotných surovín,.../,... 

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

nezlučiteľné  s prevládajúcim využitím územia pre priemyselnú a stavebnú výrobu. 

Najmä: rodinné domy, bytové domy, zariadenia prechodného ubytovania, zariadenia kultúry, 

školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, zariadenia OV celomestského a regionálneho 

významu, zariadenia pre šport a rekreáciu celomestského a regionálneho významu, zariadenia 

poľnohospodárskej výroby /chov hospodárskych zvierat,.../, zariadenia nadradených systémov 

technickej infraštruktúry, zariadenia pohrebníctva /cintoríny, urnové háje, krematóriá/,... 

Pri výstavbe v navrhovaných urbanistických blokoch – v rozvojových územiach v zmysle 

schváleného ÚPN mesta Liptovský Mikuláš (v grafike výkresu č. 2. Komplexný výkres 

priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia 

a VPS označené ako „návrh“ a „stav“) t. j. v predmetnom území je potrebné obstarať urbanistickú 

štúdiu, ktorá navrhne dopravnú a technickú infraštruktúru celého urbanistického bloku, a ktorá 

bude podkladom pre vypracovanie územného plánu zóny resp. územný plán zóny. Pozemok parc. 

č. KN-C 740/14 je zo severnej strany v dotyku s cestou  I/18, ktorá je navrhovaná ako B2 MZ 

8,5/60 s hlavnou cyklotrasou, čo je potrebné rešpektovať. 

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

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 288 000 

eur (slovom: dvestoosemdesiatosemtisíc eur), čo je 16 eur/m2. 

Kúpnu cenu zníženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok 

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

zmluvy. Cena predmetných nehnuteľností na základe znaleckého posudku č. 120/2012 

vypracovaného  znalkyňou  Ing. Danou Piatkovou zo dňa 15.1.2013 ako všeobecná hodnota 

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

o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje sumu 455 220, 00 eur, t.j. 25,29 eur/m2. 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.01.2018 

predstavuje spolu 1 800,00 eur, čo je 0,100 eur/ m2. Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa 

podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú 

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

- 66 eur/m2. Cena za celý predmet súťaže je určená na základe znaleckého posudku a Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení. 

4. Výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny, t. j. 57 600 eur 

(slovom: päťdesiatsedemtisícšesťsto eur), ktorá musí byť zložená na bankový účet vedený v Prima 

banke Slovensko, a.s., č.ú.: SK 61 5600 0000 0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X najneskôr tri 

pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov. Žiadny z navrhovateľov nemá nárok na 

http://www.mikulas.sk/
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výplatu úrokov z peňažných prostriedkov zložených na účte mesta tvoriacich zábezpeku až ku dňu 

vrátenia zábezpeky, resp. úhrady kúpnej ceny so započítaním finančnej zábezpeky.  

5. Účastnícky poplatok je stanovený sumou 30 eur, ktorý je povinný uhradiť každý účastník OVS. 

Účastnícky poplatok možno uhradiť do pokladne MsÚ alebo na bankový účet vedený v Prima 

banke Slovensko, a.s., č.ú.: SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X. Účastnícky 

poplatok sa nevracia. 

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

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

08.02.2018. 

Uznesenie komisie: 

Komisia odporučila rovnakú minimálnu  kúpnu cenu 288 000 eur, t.j.  16 eur/m2  a  predložený 

materiál prerokovať v MsR a MsZ za rovnakých podmienok.  

Hlasovanie:  

Za: 3              Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 

 

III.ruší  

1.bod 3. schvaľovacej časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 98/2017 zo 

dňa 14.12.2017, a to 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. Liptovská Ondrašová – pozemku parc. č. KN-C 88/468 záhrady o výmere 249 m², 

nachádzajúceho sa na ul. Roľníckej, Stanislavovi Chaloupeckému a manželke Ing. Emílii 

Chaloupeckej do BSM, obaja trvale bytom Roľnícka 448/17, 031 05 Liptovský Mikuláš - Liptovská 

Ondrašová, za kúpnu cenu 11 205 eur. 

 

2.bod 10. schvaľovacej časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 19/2017 zo 

dňa 13.4.2017, a to uplatnenie predkupného práva na spätné nadobudnutie nehnuteľností v 

k. ú. Okoličné, na pozemky vytvorené Geometrickým plánom č. 44026595-28/2016 zo dňa 

22.4.2016, zhotoveným spoločnosťou GEODET-KA, s.r.o., ktoré sú zapísané v katastri 

nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1522 a na liste vlastníctva č. 1523, a to na:  parc. č. KN-C 

773/268 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m²,  parc. č. KN-C 773/269 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 9 m², parc. č. KN-C 773/270 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m², 

parc. č. KN-C 773/248 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m² za kúpnu cenu spolu vo výške 

257,40 eur za výmeru 144 m² a pozemky parc. č. KN-C 773/267 zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 1271 m², parc. č. KN-C 773/245 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1115 m², za kúpnu 

cenu spolu vo výške 0,03 eura, za výmeru 2386 m² za cenu v celkovej výške 257,43 eur - od Mgr. 

Jerguša Baču, trvale bytom Smrečany 24, 03205 a Ladislava Baču, trvale bytom Vrlíkova 1884/67, 

03101 Liptovský Mikuláš. 

Uznesenie komisie: 

Komisia odporučila bod III.  ruší prerokovať v MsR a MsZ.  

Hlasovanie:  

Za: 3              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
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7/ Návrh na vklad mesta LM do spoločnosti Mestské športové zariadenia , s.r.o. LM  
Predložený materiál prezentovala Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho.   
 
V súlade s uznesením vlády SR č. 115 z 27. februára 2013 v znení neskorších dodatkov 

Slovenský futbalový zväz spoločnosti Mestské športové zariadenia, s.r.o., ktorú založilo mesto 

Liptovský Mikuláš a Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš (ďalej ako „MFK Tatran“), 

poskytne dotáciu vo výške 750 000 € na modernizáciu a výstavbu futbalového štadiónu MFK 

Tatran. Obchodná spoločnosť bude povinná preukázať spolufinancovanie projektu z vlastných 

zdrojov vo výške 500 000 €. Z toho 125 000 eur zabezpečí MFK Tatran a 375 000 € bude 

dofinancovaných čerpaním úveru spoločnosťou Mestské športové zariadenia, s.r.o. Za tým účelom 

mesto Liptovský Mikuláš vloží do obchodného imania spoločnosti (teda nie do základného imania 

spoločnosti, ktoré sa nebude zvyšovať) nehnuteľnosti tvoriace štadión MFK Tatran. Časťou 

predmetných nehnuteľností bude spoločnosť ručiť za úver a na ďalšiu časť bude zriadené 

bezodplatné vecné bremeno v prospech Slovenského futbalového zväzu po dobu 20 rokov odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu rekonštrukcie 

a modernizácie štadióna za podmienok a spôsobom stanoveným v „Zmluve o spolupráci pri 

realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši“, 

ktorá bude uzavretá medzi Slovenským futbalovým zväzom, Mestskými športovými zariadeniami, 

s.r.o. ako partnerom a mestom ako garantom realizácie projektu. Zriadenie vecného bremena 

bude zároveň zabezpečovacím inštitútom pre zachovanie účelu využitia štadióna. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 3              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
8/ Návrh na zaradenie výdajnej školskej jedálne pri Evanjelickej MŠ, Komenského 3938 do 
siete škôl a školských zariadení SR  
Predložený materiál prezentoval  doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. vedúci odboru školstva. 
 
Žiadosť o zaradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania do siete škôl 

a školských zariadení predkladá zriaďovateľ ministerstvu školstva do 31. marca kalendárneho 

roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola, školské zariadenie, stredisko praktického 

vyučovania zriadené. Minister môže povoliť iný termín podania žiadosti, najmä ak požadovaná 

zmena nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet.  

  Prílohou žiadosti cirkevného zriaďovateľa podľa § 16 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 

Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve musí byť súhlas obce pre zriaďovateľov 

podľa § 19 ods. 2 písm.  d) ak ide o materské školy, jazykové školy, základné umelecké školy 

a školské zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov veku a základné školy, základné 

školy so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami na území obce, ak nie je zriaďovateľom 

a podľa § 19 zriaďovanie škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania alebo 

pracovísk praktického vyučovania ods. 2) Školu, školské zariadenie, stredisko praktického 

vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania môže zriadiť  d) štátom uznaná cirkev alebo 

náboženská spoločnosť 

Podľa § 6 ods.12 pís. j) zákona 596/2003 má obec poskytnúť dotáciu na žiaka a dieťa pre 

cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy 

a prevádzku na  zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Príspevok na stravu dieťaťa podľa 

normatívu je financovaný z podielových daní – t.j. rozpočtu mesta na základe platného VZN. Pre 
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určenie  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa školy a školského zariadenia 

z rozpočtu mesta je rozhodujúci počet  žiakov a detí k 15.  septembru uvedených v štatistickom 

výkaze ŠKOL 40-01.  

V prípade zaradenia výdajnej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení od 1. 9. 

2018 bude mesto Liptovský Mikuláš poskytovať dotáciu na mzdy a prevádzku od januára 2019. 

 Dodávateľom stravy je školská jedáleň pri Evanjelickej spojenej škole na Komenského ulici, 

Liptovský Mikuláš.   

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 3              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
9/ Návrh na zaradenie  Súkromnej základnej  školy  FELIX LM a ŠKD, ktorý je jej súčasťou, 
do siete škôl a školských zariadení SR  
Predložený materiál prezentoval  doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. Vedúci odboru školstva. 
 

 Žiadosť o zaradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania do siete 

škôl a školských zariadení predkladá zriaďovateľ ministerstvu školstva do 31. marca kalendárneho 

roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola, školské zariadenie, stredisko praktického 

vyučovania zriadené. Minister môže povoliť iný termín podania žiadosti, najmä ak požadovaná 

zmena nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet.  

  Prílohou žiadosti súkromného zriaďovateľa podľa § 16 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 

Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve musí byť súhlas obce pre zriaďovateľov 

podľa § 19 ods. 2 písm.  e) ak ide o materské školy, jazykové školy, základné umelecké školy 

a školské zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov veku a základné školy, základné 

školy so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami na území obce, ak nie je zriaďovateľom 

a podľa § 19 zriaďovanie škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania alebo 

pracovísk praktického vyučovania ods. 2) Školu, školské zariadenie, stredisko praktického 

vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania môže zriadiť  e) iná právnická alebo 

fyzická osoba 

Sústavu škôl podľa § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) tvorí  druh školy 

– základná škola. 

  V zmysle Nariadenia vlády č. 630/2008 finančné prostriedky na základnú školu sú 

prideľované v zmysle normatívu zo štátneho rozpočtu. 

Príspevok na stravu žiaka podľa normatívu a príspevok na školský klub detí je financovaný 

z podielových daní – t.j. rozpočtu mesta na základe platného VZN. 

 Vznik súkromnej základnej školy FELIX by na jednej strane možno skvalitnil edukačné 

možností v meste Liptovský Mikuláš, keďže vytvorenie konkurenčného prostredia by zosilnilo tlak 

na kvalitu a zameranie našich základných škôl. Na strane druhej by však pravdepodobne došlo 

k poklesu počtu detí v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, čím by sa v rámci racionalizácie 

siete zvýšila možnosť zlúčenia niektorých málo obsadených škôl z ekonomických dôvodov. 
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Ekonomický rozbor k vzniku SZŠ "FELIX" s finančným dopadom na mesto 

 

Z uvedenej tabuľky vychádza, že financovanie súkromnej základnej školy z rozpočtu mesta je o 

12% lacnejšie, ako keby deti chodili do štátnej základnej školy. 

 Zaradenie Súkromnej základnej školy FELIX Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských 

zariadení SR tak ponúka pre mesto Liptovský Mikuláš -  deti obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš 

a jeho okolia -  prísľub možného kvalitnejšieho vzdelávacieho programu,  inovatívnych učiteľov 

a alternatívneho vzdelávania. Pre mesto, ako zriaďovateľa, predstavuje možnosť odlivu detí 

z mestských škôl. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.  
Hlasovanie:  
Za:  3              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ľubica Kubovčíková                                            Overil: Ing. Rudolf Urbanovič v.r. 
V Liptovskom  Mikuláši 24.1.2018                                                      predseda  

Základné údaje Normatív z rozpočtu štátu na žiaka 

Normatív z rozpočtu mesta 

1-5 roč. ŠKD pri 79% 

naplnenosti 
stravovanie pri 76% 

šk. rok 
počet 

tried 

počet 

žiakov 

normatív 

na počet 

žiakov 

z toho 

na 

mzdy 

z toho na 

vzdelávací 

proces 

z toho na 

prevádzku 
štátna ZŠ 

súkromná 

ZŠ 
štátna ZŠ 

súkromná 

ZŠ 

2019/20 1 20 31460 22140 720 8600 6257 5506 1611 1417 

2020/21 2 40 62920 44280 1440 17200 12514 11012 3222 2834 

2021/22 3 60 94380 66420 2160 25800 18771 16518 4833 4251 

2022/23 4 80 125840 88560 2880 34400 25028 22024 6444 5668 

2023/24 5 100 157300 110700 3600 43000 31285 27530 8055 7085 

2024/25 6 120 188760 132840 4320 51600 31285 27530 9666 8502 

2025/26 7 140 220220 154980 5040 60200 31285 27530 11277 9919 

2026/27 8 160 251680 177120 5760 68800 31285 27530 12888 11336 

2027/28 9 180 283140 199260 6480 77400 31285 27530 14499 12753 



 

 
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 
 

22 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 
 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 
 

26 

 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

    

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 
 

27 

 
 
 


