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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 

 
Záznam zo zasadnutia   komisie finančnej a majetkovo-právnej  

zo dňa 23.1.2017 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 305 v budove MsÚ 
v Liptovskom Mikuláši. 

 
 
Prítomní členovia: Ing. Rudolf Urbanovič – predseda komisie,  Ing. Marta Gutraiová,   p. Miroslav 
Burgel, Ľuboš Trizna , MUDr. Miroslav Boďa 
 
Prítomní členovia poradného zboru:  Ing. Miroslav Uličný, Ing. Jaroslav Lehotský , JUDr. Alena 
Oberučová   
  
Hlavný kontrolór mesta:  PhDr. Jozef Fiedor 
 
Tajomníčka komisie: Ľubica Kubovčíková  
Zasadnutie viedol predseda komisie. 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 2017 
2/Návrh na schválenie Dohody vo veci spoluúčasti na nákladoch na riadenie a propagáciu projektu 
vlajkového  projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II .etapa „ v rámci 
programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020 
3/Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie 
s majetkovými právami mesta      
4/Štatút mesta – návrh na úpravu 
5/ Návrh na zmeny rozpočtu mesta na rok 2017 
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený program prerokovať. 
Hlasovanie:  
Za:   5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
1/  Schválenie predbežného programu rokovania komisie FMP na rok 2017 
Predložený materiál prezentoval Ing .Urbanovič. Oboznámil členov komisie a členov poradného 
zboru s plánom programu na rok 2017. 
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený program rokovania na rok 2017schváliť. 
Hlasovanie:  
Za:   5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
2/Návrh na schválenie Dohody vo veci spoluúčasti na nákladoch na riadenie a propagáciu 
projektu vlajkového  projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 
II. etapa „ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 
– 2020 
Predložený materiál prezentovala Ing. Kormaníková. 
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Na základe Dohody o účasti vo vlajkovom projekte, zo  dňa 4.6.2016, sa partneri projektu 
zaväzujú spolupodieľať na nákladoch znášaných vedúcim partnerom projektu (EZÚS 
TATRY) pri realizácii úloh týkajúcich sa riadenia a propagácie projektu. Zásady 
participácie partnerov na vynaložených nákladoch EZÚS TATRY na riadenie a propagáciu 
projektu, boli opísané v samostatnej dohode, ktorá bola schválená Uznesením MsZ č. 
116/2016 zo dňa 18.novembra 2016 a mala byť podpísaná súčasne s Partnerskou 
zmluvou dňa 24.11.2016 v Nowom Targu. 
 
Vedúci partner (EZÚS TATRY) však požaduje úpravy v Dohode v súvislosti s tým, že 
hodnotiaci experti Programu významne zredukovali výdavky súvisiace s propagáciou 
a riadením projektu, ktoré boli naplánované v rozpočte EZÚS TATRY.  
  
Na stretnutí so slovenskými partnermi projektu dňa 13. 12. 2016 bolo dohodnuté: 
- dohoda bola zmenená na bilaterálnu medzi EZÚS TATRY, ako vedúcim partnerom a 
ostatnými partnermi projektu individuálne,  
- v § 3 bod 3 bola dopísaná konkrétna čiastka partnera projektu na základe výpočtov podľa 
priloženej tabuľky,  
- v § 3 bod 5  je umožnené nechať výber pre partnera z dvoch možností splatenia sumy: v 
celkovej výške do 28. 02. 2017, alebo v dvoch splátkach do 28. 02. 2017 a do 28. 02. 
2018.  
Partneri obdržali zaktualizovaný návrh dohody na základe všetkých spomínaných doplnení 
s prosbou o jeho odsúhlasenie a výber možnosti termínu svojej splátky. Po obdržaní 
týchto informácií bude dohoda uzavretá prostredníctvom EZÚS TATRY individuálne s 
každým partnerom projektu.   
Pre mesto Liptovský Mikuláš zmena znamená zvýšenie tohto príspevku pre EZÚS TATRY 
z pôvodnej sumy 1.684,57 EUR (0,69% z 244.050,48 EUR) na 2.441 EUR (1% 
z 244.050,48 EUR) tzn. navýšenie tohto príspevku o 756,43 EUR s navrhovaným 
termínom úhrady jednorazovo do 28.2.2017. 
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za:   5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
 
3/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, a to: 

- pozemku parc. č. KN-E 5001/501 orná pôda o výmere 56 m2, spoluvlastnícky podiel 2/10 
(k prevádzanému podielu ide o výmeru 11,2 m2), zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 
8289, 
- pozemku parc. č. KN-E 935/502 zastavané plochy a nádvoria o výmere 419 m2, podiel 1/1, 
zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 7123, 
- pozemku parc. č. KN-E 967/502 orná pôda o výmere 1 015 m2, podiel 1/1, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 7123, 
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/pozemky spolu o výmere 1 445,2 m2/, v prospech spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, 
a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, za kúpnu cenu 
22 438,58  eur, z toho parcela č. KN-E 5001/501 predstavuje kúpnu cenu 154,22 eur (t. j. 13,77 
eur/m2), parcela č. KN-E 935/502 predstavuje kúpnu cenu 6 511,26 eur (t. j. 15,54 eur/m2) 
a parcela č. KN-E 967/502 predstavuje kúpnu cenu 15 773,10 eur (t. j. 15,54 eur/m2). 
Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom parc. č. KN-
E 5001/501, KN-E 935/502, KN-E 967/502, na ktorých je umiestnená a vybudovaná stavba: 
„Diaľnica D1 Liptovský Mikuláš – Liptovský Ján“ vo vlastníctve spoločnosti Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s., mesta, pričom ide o využívanie tejto plochy vo verejnom záujme v súlade 
s platným územným plánom mesta.  
Všeobecná hodnota pozemkov ako trvalého záberu pozemkov parc. č. KN-E 5001/501, KN-E 
935/502, KN-E 967/502 podľa znaleckého posudku č. 35/2016 zo dňa 10.5.2016 vypracovaného 
súdnym znalcom Ing. Radomírom Bičárom je stanovená na 22 438,58 eur. Zostatková hodnota 
prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.01.2017 predstavuje sumu 7 056,76 
eur, čo je 4,88 eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa podľa platných Zásad 
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 prevod nehnuteľností, na základe ktorého dôjde zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti, a. 
s.  k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom parc. č. KN-E 5001/501, 
KN-E 935/502, KN-E 967/502 zastavaných stavbou: „Diaľnica D1 Liptovský Mikuláš – Liptovský 
Ján“ vo vlastníctve nadobúdateľa. Ide o využívanie tejto plochy vo verejnom záujme v súlade 
s platným územným plánom mesta. 
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu 22 438,58 eur podľa znaleckého posudku a predložený materiál 
prerokovať v MsR a MsZ. Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa, kde je možné kúpnu cenu 
znížiť oproti prijatým zásadám hospodárenia s majetkom mesta / zóna II. 18,- eur – 33,- eur/ m2 /. 
Ide o prípad majetkoprávneho vysporiadania pozemkov z minulosti a zásady hospodárenia 
s majetkom mesta takéto prípady riešia aj znížením kúpnej ceny.  
Hlasovanie:  
Za:   5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
 
2/ súhlas so zriadením vecného bremena spočívajúceho v práve prejazdu a prechodu cez 
pozemok parc. č. KN-C 2099/264 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 212 m² v k. ú. 
Palúdzka, v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne č. 45718946-43/2016, vyhotovenom 
spoločnosťou Geodetické práce - Vrlík s.r.o., Liptovský Hrádok, v prospech tretej osoby, a to 
vlastníka pozemku parc. č. KN-C 1282/6 evidovaného  v katastri nehnuteľností na LV č. 4601, 
ktorým je spoločnosť Izzard, s.r.o., so sídlom Mierová 99/6, 089 01 Svidník, IČO: 36 698 008. 
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená medzi zmluvnými stranami - spoločnosťou 
Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., ako stranou povinnou z vecného bremena 
a spoločnosťou Izzard, s.r.o., Svidník, ako stranou oprávnenou z vecného bremena. 
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ  a súhlasí so zriadením vecného 
bremena.  
Hlasovanie:  
Za:   5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
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3/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. 1-6, na prízemí, vchod č. 53 a 55, o celkovej výmere 158,21 m² 
v celosti, k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu 
vo veľkosti 15821/746500-ín a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KN-C 854/52 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 2562 m² vo veľkosti 15821/746500-tín,  
(predmetná nehnuteľnosť sú zapísaná v katastri nehnuteľností na LV č. 5362), v prospech Peter 
Kumančík, trvale bytom Demänová 80, 031 01 Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 45 900 eur. 
Všeobecná hodnota predmetu prevodu podľa znaleckého posudku č. 80/2016 zo dňa 19.04.2016 
vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 45 925,39 eur, 
zaokrúhlene 45 900,00 eur, pričom nebytový priestor predstavuje hodnotu 43 394,56 eur 
a spoluvlastnícky podiel na pozemku predstavuje hodnotu 2 530,83 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  kúpnu cenu 45 900 eur, čo je cena podľa znaleckého posudku a predložený 
materiál prerokovať v MsR a MsZ .  
Hlasovanie:  
Za:   5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
4/predaj prebytočného nehnuteľného majetku spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, v  k. ú. 
Okoličné – pozemkov parc. č. KN-C 1327/35 ostatné plochy o výmere 462 m2, parc. č. KN-C 
1327/38 ostatné plochy o výmere 785 m2 a parc. č. KN-C 1333/7 ostatné plochy o výmere 3 105 
m2 /pozemky spolu o výmere 4 352 m2/, podľa geometrického plánu č. 35164638-14/2016, 
nachádzajúce sa v priemyselnej zóne Okoličné, v prospech spoločnosti ISO & spol, s.r.o., IČO: 
36 368 521, so sídlom Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 78 336 eur (t. j. 18 
eur/m2). Účelom prevodu je rozšírenie územia Recyklačného závodu LIPTOV v priemyselnej zóne 
Okoličné vo vlastníctve nadobúdateľa, ako vlastníka susedných nehnuteľností. Všeobecná 
hodnota pozemkov parc. č. KN-C 1327/35, parc. č. KN-C 1327/38 a parc. č. KN-C 1333/7 podľa 
znaleckého posudku č. 7/2017 zo dňa 10.01.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom 
Todákom je stanovená na 70 241,28 eur, zaokrúhlene 70 200,00 eur, čo je 16,14 eur/m2. 
Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30.1.2017 
predstavuje 51 755,47 eur. Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa podľa platných Zásad 
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: 
pozemky, ktoré sú predmetom odpredaja sa nachádzajú pri pozemkoch parc. č. KN-C 1327/64, 
KN-C 1327/65, KN-C 1327/130, KN-C 1327/141 a KN-C 1327/39 vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 
1856), ktorý ich využije na rozšírenie územia Recyklačného závodu LIPTOV v jeho vlastníctve. 
Žiadateľ je zároveň nájomcom pozemkov, ktoré sú predmetom odpredaja na základe nájomnej 
zmluvy. Žiadateľ dlhodobo pôsobí v oblasti poskytovania služieb nakladania s odpadmi - 
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recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov, pričom sa jedná o územie bývalej skládky odpadu 
a na pozemkoch je potrebné vykonať rekultiváciu. 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila  kúpnu cenu 18 eur/m2 a predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.   
Hlasovanie:  
Za:   5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

5/ uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia 
inžinierskych sietí (preložka plynovodu, úprava plynovodu, osvetlenie predstaničného priestoru 
a prístupových komunikácií, splašková kanalizácia a preložky MK „T-com“), v k. ú. Liptovský 
Mikuláš – medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako 
vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 3334/2 (LV č. 4401), KN-C 3334/55 ( LV č. 4401), KN-C 
3334/61 (LV č. 4401), KN-E 2927/1 (LV č. 7123), KN-E 6608/101 (LV č. 7123), KN-E 6625/1 (LV č. 
7123), KN-E 6659/13 (LV č. 7123), KN-E 5001/2 (LV č.2762 – mesto je podielový spoluvlastník, 
podiel 2/10-iny), KN-C 7284/8 (LV č. 4401 ), KN-E 6659/5 (LV č. 7123), KN-C 7284/9 (LV č. 4401) 
a KN-E 6624/3 (LV č. 7123)  a budúcim oprávneným z vecného bremena, Železnice Slovenskej 
republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, 
IČO: 31 364 501 (ďalej len „ŽSR“). 
 Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí, a to: 
a)  Preložka plynovodu STL DN200 „SPP“ (podľa GP č. 02/12-20/2013) cez pozemky:   

 - parc. č. KN-C 3334/2 diel „2“ (301 m2), lokalita Hlboké 
 - parc. č. KN-C 3334/55 diel „3“ (46 m2), lokalita Hlboké 
 - parc. č. KN-C 3334/61 diel „4“ (7 m2), lokalita Hlboké 

b)  Úprava plynovodu STL „SPP“ (podľa GP č. 02/12-24/2013) cez pozemky:   
 - parc. č. KN-E 2927/1 diel „3“ (51 m2), diel „4“ (65 m2), pred mostom cez Váh 
 - parc. č. KN-E 6608/101 diel „2“ (13 m2), pred mostom cez Váh 
 - parc. č. KN-E 6625/1 diel „8“ (37 m2), diel „9“ (3 m2), diel „10“ (51 m2), za mostom cez 
Váh, smer    
   Hlboké 
 - parc. č. KN-E 6659/13 diel „6“ (23 m2), za mostom cez Váh, smer Hlboké 

c)  Osvetlenie predstaničného priestoru a  prístupových komunikácií (podľa GP č. 02/12-  
    26/2013) cez pozemky: 
 - parc. č. KN-E 5001/2 diel „36“ (7m2), pod diaľničným mostom 
 - parc. č. KN-C 7284/8 diel „18“ (2m2), pri areáli vodného slalomu 
 - parc. č. KN-E 6659/5 diel „11“ (5m2), diel „12“ (2m2), pri areáli vodného slalomu 

d)  Splašková kanalizácia (podľa GP č. 02/12-26/2013) cez pozemky: 
 - parc. č. KN-C 7284/9 diel „9“ (45 m2), pri areáli vodného slalomu 
 - parc. č. KN-E 6659/5 diel „10“ (10 m2), diel „11“ (5 m2), pri areáli vodného slalomu 

e)  Preložka MK „T – com“ (podľa GP č. 02/2012-24/2013) cez pozemky: 
 - parc. č. KN-E 6624/3 diel „81“ (28 m2), diel „82“ (18 m2), za mostom cez Váh, smer 
Hlboké 
 - parc. č. KN-E 6625/1 diel „80“ (8 m2), za mostom cez Váh, smer Hlboké                                       

  a práva vstupu za účelom prevádzkovania týchto sietí v prospech ŽSR , ako budúceho 
oprávneného      z vecného bremena.  
 Riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí do 60 dní po vyhotovení porealizačného 
geometrického plánu na určenie rozsahu vecného bremena, ktorý vyhotoví budúci oprávnený 
z vecného bremena po vybudovaní stavby na predmetných pozemkoch. Strana oprávnená 
z vecného bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena za zriadenie a časovo 
neobmedzené využívanie práva uloženia predmetných inžinierkych sietí cez pozemky vo 
vlastníctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v čase uzatvorenia riadnej 
zmluvy o zriadení vecného bremena. Odplatu vyplatí budúci oprávnený z vecného bremena 
budúcemu povinnému z vecného bremena do 60 dní od povolenia vkladu vecného bremena do 
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katastra nehnuteľností. 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:   5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

 
 
6/ 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 – stavby: „Strážnica“ súp. č. 3931 
postavená na pozemku parc. č. KN-C 358/13 a pozemok parc. č. KN-C 358/13 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 40 m2 – obchodnou verejnou súťažou              

 
b)    podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky 
obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“)  na prevod nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš – 
stavby: „Strážnica“ súp. č. 3931 postavená na pozemku parc. č. KN-C 358/13 a pozemok parc. č. 
KN-C 358/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, nasledovne: 
 

Osobitne schvaľované podmienky 
schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesením č. ..../2017 zo dňa  
09.02.2017. 

I. 
Predmet OVS 

1. Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie 
kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to:  
a) stavby: „Strážnica“ súp. č. 3931 postavená na pozemku parc. č. KN-C 358/13, 
b) pozemok parc. č.  KN-C 358/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 , 
nachádzajúce sa v k. ú. Liptovský Mikuláš, na ul. Komenského /areál bývalých Považských 
kasární/, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, pričom predmetné nehnuteľnosti sú 
zapísané na LV č. 4401 v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, 
katastrálnym odborom. 

 
2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže: 
Pozemok parc. č. KNC 358/13 k. ú. Liptovský Mikuláš a stavba „strážnice“ s.č.3931 na tomto 
pozemku 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“. Maximálna výška 
zástavby  v predmetnom bloku sú  4 nadzemné podlažia a index zastavanej plochy je  maximálne  
35 %.  
Prevládajúcim funkčným využitím tohto bloku 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 
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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,../,zariadenia nadradených systémov energetiky, 
zariadenia pohrebníctva /cintoríny, urnové háje, krematóriá/, samostatne stojace ČSPH,... 
Index zastavanej plochy a maximálna výška zástavby sú určené s podrobnosťou na urbanistický 
blok a vyjadrujú maximálne možnosti využitia každého pozemku ležiaceho v tomto bloku, resp. 
súboru pozemkov, na ktorých je navrhovaný zámer, ktorý je predmetom posudzovania. Splnenie 
indexu zastavanej plochy sa neposudzuje pri povoľovaní nadstavieb a rekonštrukcií existujúcich 
budov, pri ktorých neprichádza k zmene ich zastavanej plochy a pri prístavbách existujúcich budov 
s výmerou zastavanej plochy prístavby do 25 m2. 
Index zastavanej plochy je ukazovatel' stanovený ako pomer medzi plochou zastavanou budovami 
a plochou pozemku, resp. súboru pozemkov, na ktorých je navrhovaný zámer, ktorý je predmetom 
posudzovania. Do indexu zastavanej plochy sa nezapočítavajú plochy spevnených plôch ani 
prekrytých terás umiestnené alebo navrhované na pozemku, resp. súbore pozemkov, na ktorých je 
navrhovaný zámer, ktorý je predmetom posudzovania. 
Prevádzkovatelia objektov sú povinní zaistiť potrebné plochy statickej dopravy pre prevádzku 
zariadení, vyplývajúce z ustanovení STN 73 6110, na vlastných pozemkoch.               
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 6 500  eur, 
(slovom: šesťtisícpäťsto eur), z toho cena pozemku predstavuje 1 380,40 eur (t. j. 34,51 eur/m2) 
a cena stavby predstavuje 5 133,59 eur. 
Kúpnu cenu zníženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok 
obchodných verejných súťaží uhradí víťaz súťaže najneskôr do 14 dní od uzatvorenia kúpnej 
zmluvy. Cena predmetných nehnuteľností na základe znaleckého posudku č. 5/2017 
vypracovaného  súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom zo dňa 05.01.2017 ako všeobecná 
hodnota majetku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje sumu 6 513,99 eur, zaokrúhlene 6 500,00 
eur, pričom stavba predstavuje 5 133,59 eur a pozemok predstavuje 1 380,40 eur, t.j. 34,51 
eur/m2. Cena za celý predmet súťaže je určená na základe znaleckého posudku a Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení. 

 
4. Výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny, t. j. 1 300 eur 
(slovom: jedentisíctristo 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.  

 

http://www.mikulas.sk/
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5.  Účastnícky poplatok vo výške 30 eur je možné 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. 

 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu 6 500 eur, čo je cena podľa znaleckého posudku a predložený 
materiál prerokovať v MsR a MsZ .  
Hlasovanie:  
Za:   5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
 
III.ruší  

 

1/    bod 4. schvaľovacej časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 92/2016 
zo dňa 16. 9. 2016, 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. Liptovský Mikuláš – pozemku parc. č. KN-C 2941/135 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 43 m2 v  prospech spoločnosti PARA-STEEL, s.r.o., IČO: 36 434 566, so 
sídlom: Družstevná 8, 031 01 Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 2 150 eur. 

 

2/     bod 2. schvaľovacej časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 106/2016 
zo dňa 20. 10. 2016, 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. Liptovský Mikuláš – pozemku parc. č. KN-C 7125/24 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 286 m2) v  prospech spoločnosti ORBICHLAD, s.r.o., IČO: 
36 734 632, so sídlom: Priemyselná 2663, 031 01 Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 9 438 eur. 

 
IV. berie na vedomie 

 

1/   na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky boli schválené 
uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 92/2016 zo  dňa 16.09.2016 
v časti II. pod bodom 6., predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj 
predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to 
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovský Mikuláš, na ul. Čsl. brigády – pozemku 
parc. č. KN-C 1730/59 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2  podľa 
geometrického plánu č. 204-68/2016, za minimálnu požadovanú kúpnu cenu 960,- eur, 
sa víťazom súťaže s poradím č. 1 stal Ing. Tomáš Krupik s manž. Janou Krupikovou, 
obaja trvale bytom Čsl. brigády 1609/14, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré mesto, 
s ponúknutou kúpnou cenou vo výške 965,- eur. V súťaži bol predložený jeden súťažný 
návrh. 

 

2/   na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky boli schválené 
uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 70/2016 zo dňa 23.06.2016 
v časti II. pod bodom 6., predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na predaj 
predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to 
nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Liptovský Mikuláš, na ul. Vrbickej – bytu č. 83, 
v bytovom dome súpisné číslo 1894, vchod č. 12, vrátane spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku parc. č. KN-C 
2941/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1514 m2, v podiele 3630/693800-in, za 
minimálnu požadovanú kúpnu cenu 23 900,- eur, sa víťazom súťaže s poradím č. 1 stala 
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pani Nikola Borošková, trvale bytom Liptovská Sielnica 79, 032 23 Liptovská Sielnica, 
s ponúknutou kúpnou cenou vo výške 25 230,- eur. Do súťaže boli prihlásené štyri 
návrhy, avšak len návrh pani Nikoly Boroškovej spĺňal tak Všeobecné podmienky 
obchodných verejných súťaží v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
Liptovský Mikuláš, ako aj  vyššie označeným uznesením schválené osobitné podmienky 
obchodnej verejnej súťaže. 

 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál t. j.  bod III a IV  prerokovať v MsR a MsZ .  
Hlasovanie:  
Za:   5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
  
4/Štatút mesta – návrh na úpravu 
Predložený materiál prezentovala Mgr. Iľanovská. 
 
Nielen medzi obyvateľmi mesta Liptovský Mikuláš sú ľudia, ktorí sa osobitne významným 
spôsobom zaslúžili o naše mesto, jeho obyvateľov, o mier a priateľstvo medzi národmi, ktorí 
vynikajúcimi tvorivými výkonmi obohatili ľudské poznanie alebo šíria dobré meno mesta.  

V zmysle platného ŠTATÚTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ môže byť takýmto osobám 
udelené čestné občianstvo mesta a obyvateľom mesta s trvalým pobytom v meste cena mesta 
Liptovský Mikuláš, cena primátora mesta a iné vyznamenania. Cenu mesta za mimoriadne 
výsledky pri zveľaďovaní a rozvoji mesta, šírení dobrého mena doma i vo svete, za vynikajúce 
výsledky v oblasti vedy, kultúry a športu, vzdelávania, spoločenského a duchovného života, v 
hospodárstve, zdravotníctve, ochrane životného prostredia a publicistike a cenu primátora mesta 
za záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta a za vynikajúce výsledky pri 
reprezentácií mesta na celoslovenských, európskych a svetových podujatiach je možné udeliť 
obyvateľom mesta s trvalým pobytom na území mesta Liptovský Mikuláš a kolektívom a to najviac 
trom jednotlivcom a jednému kolektívu ročne.  

Vzhľadom k tomu, že osôb, ktoré si za svoj prístup, zásluhy a vynikajúce výkony zaslúžia 
udelenie ocenení mesta, býva v danom roku aj viac ako je možné podľa platného štatútu udeliť, sú 
predložené mestskému zastupiteľstvu návrh na zmeny štatútu, ktoré umožnia oceniť dve osoby 
čestným občianstvom mesta a siedmych obyvateľov mesta s trvalým pobytom na území mesta 
Liptovský Mikuláš cenou mesta Liptovský Mikuláš resp.  cenou primátora mesta. 
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ .  
Hlasovanie:  
Za:   5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
5/ Návrh na zmeny rozpočtu mesta na rok 2017 
Predložený materiál prezentovala Ing. Gutraiová. 
 
K bodu 1: 
Zmena rozpočtu súvisí s prijatým VZN č. 16/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka a dieťa škôl a školských zariadení na území mesta Liptovský Mikuláš. Na rok 2017 poskytuje 
mesto Liptovský Mikuláš dotáciu na žiaka pre cirkevné a súkromné školy – podľa § 21 ods. 12 
písm.j) Zákona č. 596/2003 najmenej vo výške 88% zo základu, ktorým sú dotované mestské 
školské zariadenia. 

 
K bodu 2: 
 Na základe zápisnice zo stretnutia odborného tímu na riešenie problémov v oblasti školského 
stravovania v Liptovskom Mikuláši z 12.1.2017 bol predložený návrh na navýšenie platov: 
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odporúčanie riaditeľov škôl upraviť platové tarify k 1.1.2017 pre nepedagogických pracovníkov 
v priemere o 5%, nakoľko je ohodnotenie nepedagogických pracovníkov dlhodobo podhodnotené 
a je potrebné zabezpečiť zníženie migrácie a väčšiu stabilizáciu pracovných síl v tejto oblasti.  

 
K bodu 3: 
Na základe podpísania Kolektívnej zmluvy, ktorou bola schválená od 1.1.2017 valorizácia vo výške 
4% , (prvých osem mesiacov), a valorizácia nasledujúce 4 mesiace 6%,  ktorá nebola pri 
schvaľovaní rozpočtu na rok 2017 rozpočtovaná. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych 
služieb  a Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš predložilo podnet a požiadavku na úpravu 
rozpočtu miezd a odvodov podľa upraveného prepočtu.  

 
K bodu 4: 
V schválenom rozpočte roku 2016 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 2016. Z dôvodu inžinierskej 
činnosti na vybavenie právoplatného stavebného povolenia a výberu dodávateľa stavebných prác 
formou verejného obstarávania pri dodržaní všetkých časových postupov sa termín výberu 
dodávateľa, s podpisom zmluvy o dielo predĺžil do konca druhého polroka ,kedy sa realizačné 
práce mohli začať. Pre nevhodné klimatické podmienky sa stavebné práce prerušili a pokračovať 
budú v roku 2017. Jedná sa hlavne o rekonštrukciu MK ul. Kukučínova, kde sa rekonštrukcia 
mestskej komunikácie začne pri vhodných klimatických podmienkach a dodržaní technologických 
postupov začiatkom roku 2017. Pri tejto najväčšej investičnej akcii sa finančné zdroje v sume 
126 500 eur presúvajú do RF na rok 2017. Pri vydaní stavebných povolení na MK ul. Jabloňová 
(84 000 eur) stavebné úpravy križovatky Ondrašová (10 000 eur) koncom roku 2016 sa vlastná 
realizácia začne v roku 2017 - rekonštrukcie zrealizuje kapitálovým transferom VPS. Ostatné 
investičné akcie, ktoré sú v rozpracovanosti z roku 2016 je potrebné ukončiť a dofinancovať z RF 
v roku 2017. 

 
K bodu 5:  
Po ujasnení nových investičných akcií, ktoré neboli v schválenom rozpočte na rok 2017 a sú 
uvedené v tabuľke návrhu zmien rozpočtu je najväčšia položka na realizáciu vzduchotechniky 
bývalého bufetu MsÚ - investičné náklady v sume 60 000 eur , na jej realizáciu vznikli na základe 
potreby plánovanej rekonštrukcie a modernizácie stavebných úprav bufetu na sobášnu sieň. 
Taktiež je predpoklad v pokračovaní výziev na prekladanie PD na realizáciu cyklochodníkov 
(finančné zdroje EÚ) v rámci projektu Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier, kde 
v termíne zverejnenia výzvy potrebuje mesto vypracovanú PD s právoplatným stavebným 
povolením. Jedná sa o pokračovanie cyklochodníka po korune protipovodňovej hrádze Váhu od 
hotela Jánošík spojnicou popri železnici a Jaloveckom potoku do mestskej časti Ondrašová. 
Taktiež je potrebné stavebne stabilizovať steny I. etapy prekládkovej stanice, kde sa po spracovaní 
PD predpokladajú realizačné náklady v sume 20 000 eur a v schválenom rozpočte na rok 2017 je 
celkové ukončenie prekládkovej stanice komunálneho odpadu v sume 50 000 eur . Ukončenie 
rekonštrukcie šatní ŠK Demänová je potreba dofinancovať sumou 20 000 eur Ďalšie investičné 
akcie uvedené v tabuľke je potrebné zrealizovať výberom dodávateľa pre spracovanie 
projektových dokumentácií, prefinancovanie investičných nákladov pri zabezpečení vydania 
územných rozhodnutí a stavebných povolení.  
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za:   5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
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Ing. Urbanovič ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
 
Zapísala: Ľubica Kubovčíková  v.r.                                  Overil: Ing. Rudolf Urbanovič v.r. 
V Liptovskom  Mikuláši 25.1.2017                                             predseda  
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