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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 

 
Záznam zo zasadnutia     komisie finančnej a majetkovo-právnej  

zo dňa  26.3.2018 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 305 v budove MsÚ 
v Liptovskom Mikuláši. 

 
 
Prítomní členovia: Ing. Rudolf Urbanovič, Ing. Marta Gutraiová,  MUDr. Miroslav Boďa ,Miroslav 
Burgel, Ľuboš Trizna 
 
Prítomní členovia poradného zboru:  Ing. Miroslav Uličný, JUDr. Alena Oberučová, Ing. Jaroslav 
Lehotský 
  
Hlavný kontrolór mesta:  PhDr. Jozef Fiedor 
 
Tajomníčka komisie: Ľubica Kubovčíková  
 
Zasadnutie viedol predseda komisie Ing. Rudolf Urbanovič. Privítal prítomných členov, uviedol 
program, ktorý je potrebné prerokovať na zasadnutí komisie.  
 
P r o g r a m : 
1/Návrh na predaj majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými 
právami mesta 
2/ Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mesta LM na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2017 
3/ Správa o činnosti a hospodárení Galérie Kolomana Sokola za rok 2017 
4/ Zmluva o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového 
štadióna v LM 
5/ Správa o výsledkoch inventarizácie a záväzkov mesta LM a organizácií, ktorých je 
zriaďovateľov ku dňu 31.12.2017 
6/ Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom LM a ARRIVA Liorbus, 
a.s. za rok 2017 
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený program prerokovať na zasadnutí komisie FMP. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
1/Návrh na predaj majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými 
právami mesta 

Predložený materiál prezentovala Ing.Renáta Todáková, vedúca odd. majetkovoprávneho a Mgr. 

Anna Iľanovská,vedúca právneho odboru. 

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. Bodice 
– pozemok  parc. č. KN-C 2850/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, nachádzajúci sa 
na Ul. Potočná, Martinovi Marjovičovi, trvale bytom Tehliarska 307/10, 031 05 Liptovský Mikuláš, 
za kúpnu cenu 627 eur t.j. 33 eur/m2). Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie 
vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 2850/10, ktorý svojím oplotením tvorí kompletný 
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celok s pozemkami  parc. č. KN-C 154, KN-C 155, KN-C 2850/2, KN-C 2850/4 a stavbou: „Rodinný 
dom“ súp. č. 45 postavenou na pozemku KN-C 2850/2 (LV č. 270) vo vlastníctve nadobúdateľa.  
Všeobecná hodnota pozemku parc.č. KN-C 2850/10 podľa znaleckého posudku č. 5/2018 zo dňa 
30.01.2018 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Alenou Vinčurovou je stanovená na 623,58 eur, 
zaokrúhlene 620 eur, t.j. 32,82 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta 
vedeného v účtovníctve k 31.03.2018 predstavuje 189,20 eur, čo je 9,958 eur/m2. Pozemok, ktorý 
je predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej 
zóne stanovená na 33 eur/m2 – 66 eur/m2. Ide o prevod majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom 
uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 2850/10, ktorý 
svojím oplotením tvorí kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 154, KN-C 155, KN-C 2850/2, 
KN-C 2850/4 a stavbou: „Rodinný dom“ súp. č. 45 postavenou na pozemku KN-C 2850/2 vo 
vlastníctve žiadateľa. Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu. 
Ide o prevod vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu, nakoľko pozemok je, t. č. 
oplotený k rodinnému domu.  
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu 33 eur/m2 a predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 
 

2/ zámenu nehnuteľností spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. Demänová, nasledovne:  

 
nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš – pozemok parc. č. KN-C 2/49 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 3 m2, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 355, nachádzajúci sa 
na ul. Za štadiónom 
zameniť  
za nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve Ing. Mateja Rumanského, trvale bytom Za štadiónom 
278/4, 031 01 Liptovský Mikuláš - Demänová – pozemok parc. č. KN-C 12/1 záhrady o výmere 56 
m2, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 325,  nachádzajúci sa na ul. Dlhej.  

 
Uvedenou zámenou dôjde zo strany mesta k nadobudnutiu pozemku parc. č. KN-C 12/1, ktorý sa 
nachádza medzi existujúcim oplotením postaveným na hranici pozemku parc. č. KN-C 12/3 
a miestnou komunikáciou ul. Dlhá, pričom ide o úzky zelený pás využiteľný na rozšírenie miestnej 
komunikácie na ul. Dlhej. 
Ing. Matej Rumanský nadobudne uvedenou zámenou pozemok parc. č. KN-C 2/49, ktorý je t. č. 
oplotený k rodinnému domu súp. č. 278 stojacom na parcele č. KN-C 9/1 a tvorí kompletný celok s 
pozemkami  parc. č. KN-C 9/1, KN-C 11/2, KN-C 11/4 a stavbou tohto rodinného domu vo 
vlastníctve Ing. Mateja Rumanského (LV č. 325).   
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, a to pozemku pare. č. KN-C 2/49 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 podľa znaleckého posudku č. 277/2017 zo dňa 
12.12.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 65,25 eur, 
čo je 21,75 eur/m2. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastníctve Ing. Mateja Rumanského, a 
to pozemku pare. č. KN 12/1 záhrady o výmere 56 m2 podľa znaleckého posudku č. 277/2017 zo 
dňa 12.12.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 1 
522,64 eur, čo je 27,19 eur/m2 . 
Nakoľko všeobecná hodnota vzájomne zamieňaných nehnuteľností podľa znaleckého posudku nie 
je rovnaká, zmluvné strany sa pri podpise zmluvy dohodnú, že si nebudú voči sebe uplatňovat' 
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žiadne finančné nároky a nebudú si navzájom nič dlžní. Cena zamieňaných nehnuteľností na 
základe dohody zmluvných strán je cena určená znaleckým posudkom. Zostatková hodnota 
prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.03.2018 predstavuje 29,87 eur, čo je 
9,958 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom zámeny 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 €/m2 - 66 €/m2.  
Ide o prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je 
potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej 
tabuli mesta a internetovej stránke mesta.  

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
ide o zámenu nehnuteľností, na základe ktorej dôjde zo strany mesta k nadobudnutiu parcely č. 
KN-C 12/1 nachádzajúcej sa v bezprostrednej blízkosti miestnej komunikácie, pričom ide o úzky 
zelený pás využiteľný na rozšírenie miestnej komunikácie na ul. Dlhej. Pozemok sa nachádza 
medzi existujúcim oplotením postaveným na hranici pozemku parc. č. KN-C 12/3 a miestnou 
komunikáciou. Mesto zároveň nadobudne do svojho majetku pozemok vyššej hodnoty ako 
zamieňa a nemusí doplatiť Ing. Matejovi Rumanskému rozdiel zamieňaných nehnuteľností podľa 
vyhotoveného znaleckého posudku, čo by predstavovalo sumu 1 457,39 eur. 
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

3/ uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve 
uloženia inžinierskej siete (teplovodná prípojka) v k. ú. Liptovský Mikuláš – medzi budúcim 
povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 
2013/4 (LV č. 4401) a budúcim oprávneným z vecného bremena, spoločnosťou LMT, a.s., so 
sídlom Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 438 982, ako vlastníkom budúceho 
teplovodného potrubia. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena práva uloženia 
inžinierskej siete, a to teplovodnej prípojky cez pozemok parc. č. KN-C 2013/4 (LV č. 4401) a 
práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete v prospech vlastníka teplovodného potrubia 
ako budúceho oprávneného z vecného bremena. V zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena bude uvedené, že budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje, že trasa 
teplovodnej prípojky bude rešpektovať existujúce inžinierske siete a detské ihrisko vybudované na 
pozemku parc. č. KN-C 2013/4.  

Riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii teplovodného potrubia 
vybudovaného v rámci stavby: „Teplovodná prípojka a KOST pre objekt J. Janošku 1876/2, 
Liptovský Mikuláš“, v rozsahu vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne, a to najneskôr 
do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby resp. 
najneskôr do 90 dní odo dňa vydania ohlásenia drobnej stavby. Strana oprávnená z vecného 
bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena pri podpise riadnej zmluvy o vecnom 
bremene za zriadenie a časovo neobmedzené využívanie práva uloženia teplovodnej prípojky cez 
pozemok vo vlastníctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v čase 
uzatvorenia riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Ide o uzatvorenie zmluvy podľa § 9 ods. 
2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
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4. 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. 1-1, na prízemí, vchod č. 47, o celkovej výmere 5,43 m² v celosti, k 
nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu vo veľkosti 
543/746500-ín a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KN-C 854/52 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 2562 m² vo veľkosti 543/746500-tín,  
    - nebytový priestor č. 1-2, na prízemí, vchod č. 47, o celkovej výmere 57,67 m² v celosti, k 
nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu vo veľkosti 
5767/746500-ín a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KN-C 854/52 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 2562 m² vo veľkosti 5767/746500-tín,  
   (predmetné nehnuteľnosti sú zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 5362), v prospech: 
Jozefa Kunová, trvale bytom 1. mája 1945/47, 031 01 Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 
21 530,00 eur. Všeobecná hodnota nebytového priestoru č. 1-1 podľa znaleckého posudku č. 
77/2016 zo dňa 18.04.2016 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je stanovená 
na 1 628,09  eur,  zaokrúhlene 1 630,00 eur, z toho nebytový priestor č. 1-1 predstavuje hodnotu 1 
541,23 eur a spoluvlastnícky podiel pozemku predstavuje hodnotu 86,86 eur, čo je 46,61 eur/m². 
  Všeobecná hodnota nebytového priestoru č. 1-2 podľa znaleckého posudku č. 78/2016 zo dňa 
18.04.2016 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 19 8844,63  
eur,  zaokrúhlene 19 900,00 eur, z toho nebytový priestor č. 1-2  predstavuje  hodnotu 18 962,10 
eur a spoluvlastnícky podiel pozemku predstavuje hodnotu 922,53 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 podľa znaleckého posudku a predložený materiál prerokovať 
v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

5.predaj prebytočného nehnuteľného majetku spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. 
Palúdzka – pozemku parc. č. KN-C 45/7 ostatné plochy o výmere 129 m² („diel 1“) podľa 
geometrického plánu č. 44026595-23/2018 nachádzajúceho sa medzi areálom firmy PROCAR, 
a.s., Liptovský Mikuláš a záhradami rodinných domov na ul. Demänovská, Vladimírovi Greškovi 
a manželke Viere Greškovej do BSM, obaja trvale bytom Demänovská 200/73, 031 01 Liptovský 
Mikuláš - Palúdzka, za kúpnu cenu 4 257  eur (t. j. 33 eur/m²). Účelom prevodu scelenie 
s pozemkami parc. č. KN-C 48/1 a KN-C 48/2 a stavbou „rodinného domu“ súp. č. 200 
postaveného na parcele č. KN-C 48/1 vo vlastníctve nadobúdateľov (LV č. 1168) po hranicu 
existujúceho oplotenia na pozemku parc. č. KN-C 42/2 (oplotenie vlastnícky patrí spoločnosti 
PROCAR, a.s., Liptovský Mikuláš). Pozemok parc. č. KN-C 45/7 je t. č. oplotený z troch strán 
a tvorí kompletný celok s pozemkami vo vlastníctve nadobúdateľa (LV č. 1168). 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.03.2018 
predstavuje 6,45 eur, čo je 0,050 eur/m². Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II., pričom 
minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 - 66 eur/m2. Ide 
o prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný 
súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli 
mesta a internetovej stránke mesta. 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
pozemok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pri pozemkoch parc. č. KN-C 48/1 a KN-C 
48/2 a stavbe „rodinného domu“ súp. č. 200 postaveného na parcele č. KN-C 48/1 vo vlastníctve 
žiadateľov (LV č. 1168);   t. č. je oplotený z troch strán a tvorí kompletný celok s pozemkami vo 
vlastníctve žiadateľa už od r. 1973; žiadatelia ho užívajú na základe nájomnej zmluvy. 
Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu. Ide o prevod 
vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu.  
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu 33 eur/m2  a predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
6.uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia 
inžinierskej siete (podzemné vedenie NN kábla), v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Guothova – medzi 
budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemku parc. 
č. KN-C 6603 (LV č. 4401) a budúcim oprávneným z vecného bremena, spoločnosťou 
Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 
151, ako vlastníkom budúceho podzemného vedenia NN kábla. Predmetom zmluvy bude zriadenie 
vecného bremena práva uloženia inžinierskej siete, a to podzemného vedenia NN kábla cez 
pozemok KN-C 6603 a práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete v prospech vlastníka 
NN kábla ako budúceho oprávneného z vecného bremena.  
Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii podzemného vedenia NN kábla 
vybudovaného v rámci stavby: „9780 - Liptovský Mikuláš - Guothova - Rozšírenie NNK“ v rozsahu 
vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne, a to najneskôr do 180 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby resp. vydania ohlásenia 
drobnej 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 tohto podzemného vedenia NN kábla cez pozemok 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: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

7.uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia 
inžinierskej siete (podzemný NN kábel), v k. ú. Liptovská Ondrašová, lokalita pri futbalovom ihrisku 
– medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom 
pozemku parc. č. KN-C 382 (LV č. 4401) a budúcim oprávneným z vecného bremena, 
spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
IČO: 36 442 151, ako vlastníkom budúceho NN kábla. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného 
bremena práva uloženia inžinierskej siete, a to podzemného NN kábla cez pozemok KN-C 382 a 
práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete v prospech vlastníka podzemného NN kábla 
ako budúceho oprávneného z vecného bremena. Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí 
po realizácii NN kábla vybudovaného v rámci stavby: „11026 - Liptovský Mikuláš - Liptovská 
Ondrašová - Rozšírenie NNK“ v rozsahu vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne, a to 
najneskôr do 180 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej 
stavby resp. vydania ohlásenia drobnej 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 NN kábla cez pozemok vo vlastníctve 
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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: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
8.uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia 
inžinierskej siete (telekomunikačná prípojka), v k. ú. Liptovský Mikuláš  - ul. Čsl. Brigády, ul. 
Stodolovcov, ul. Guothova – medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský 
Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 871/2, KN-C 1730/1, KN-C 6584, KN-C 6583 
a KN-C 1715/1 (LV č. 4401) a budúcim oprávneným z vecného bremena, spoločnosťou Slovak 
Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, ako vlastníkom 
budúcej telekomunikačnej prípojky. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena práva 
uloženia telekomunikačnej prípojky cez pozemky KN-C 871/2, KN-C 1730/1, KN-C 6584, KN-C 
6583 a KN-C 1715/1 a práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto inžinierskej siete v prospech 
vlastníka telekomunikačnej prípojky ako budúceho oprávneného z vecného bremena. Zmluva o 
zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii telekomunikačného kábla vybudovaného v 
rámci stavby: „Telekomunikačná prípojka BTS LM_VPS“ v rozsahu vyznačenom na porealizačnom 
geometrickom pláne, a to najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia uvedenej stavby resp. vydania ohlásenia drobnej 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 telekomunikačného kábla 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: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

9.zmenu účelového určenia majetku, prebytočnosť nehnuteľnej veci, predaj prebytočného 
nehnuteľného majetku a zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskej siete (verejné 
osvetlenie a stĺp) v k. ú. Okoličné, nasledovne: 

 
9.1a)  zmenu účelového určenia majetku podľa § 7a ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, a to u pozemku parc. č. KN-C 329/3 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 4 272 m² v k. ú. Okoličné, ktorý slúžil na výchovno-vzdelávací proces v oblasti 
vzdelávania a výchovy a činnosti s ním súvisiace.  

 
b)   prebytočnosť nehnuteľného majetku podľa § 7a ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, a to pozemku parc. č. KN-C 329/3 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 4 272 m² v k. ú. Okoličné, ktorý slúžil na výchovno-vzdelávací proces v oblasti 
vzdelávania a výchovy a činnosti s ním súvisiace. 

 
9.2 predaj prebytočného nehnuteľného majetku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa a zriadenie vecného bremena 
spočívajúce v   práve uloženia inžinierskej siete (verejné osvetlenie) a stĺpu verejného osvetlenia, 
v k. ú. Okoličné – pozemku parc. č. KN-C 329/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 272 m², 
nachádzajúceho sa na ul. Okoličianskej, v prospech  Ing. Mariána Dávideka a manželky JUDr. 
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Anny Dávidekovej do BSM, obaja trvale bytom Bobrovec 632, 032 21 Bobrovec, za kúpnu cenu 
82 700 eur (t. j.19,36 eur/m²), za účelom jeho využitia výlučne na parkovú záhradu, ktorá bola 
v minulosti súčasťou stavby „Kaštieľa“ súp. č. 143 vlastnícky patriaceho žiadateľom (LV č. 794) 
a zároveň tvorila neoddeliteľný celok s touto stavbou. 
  Súčasťou kúpnej zmluvy bude aj zriadenie časovo neobmedzeného a bezodplatného  vecného 
bremena práva uloženia kábla verejného osvetlenia a stĺpu verejného osvetlenia cez pozemok 
parc. č. KN-C 329/3 v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne č. 24/2018-LM a práva vstupu 
za účelom prevádzkovania tejto siete, v prospech vlastníka kábla verejného osvetlenia a stĺpu 
verejného osvetlenia t. j. mesta Liptovský Mikuláš.  
    Všeobecná hodnota pozemku podľa znaleckého posudku č. 20/2018 zo dňa 12.03.2018 
vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Neumannom je stanovená na 82 705,92 eur, 
zaokrúhlene 82 700 eur, čo je 19,36 eur/m². Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta 
vedeného v účtovníctve k 31.03.2018 predstavuje 49 627,82 eur, čo je 11,617 eur/m². Pozemok, 
ktorý je predmetom prevodu sa podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II., pričom minimálna kúpna cena za 1 m² pozemku je v danej 
zóne stanovená na 33 eur/m² - 66 eur/m². 
  Ide o prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je 
potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej 
tabuli mesta a internetovej stránke mesta. 

  
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

  pozemok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pri pozemkoch parc. č. KN-C 305, KN- C 
306, KN-C 325, KN-C 326/1, KN-C 326/3, KN-C 326/4, KN-C 728/1 a stavbách: „Kaštieľ“ súp. č. 
143 postavený na parcele č. KN-C 326/1 a „Rodinný dom“ súp. č. 144 postavený na parcele č. KN-
C 306 vo vlastníctve žiadateľov (LV č. 794); v minulosti patril ku kaštieľu, bol jeho súčasťou ako 
priľahlý pozemok, ktorý svojím využitím a umiestnením tvoril neoddeliteľný celok s touto stavbou; 
  ide o pozemok, ktorý sa podľa územného plánu mesta Liptovský Mikuláš nachádza 
v urbanistickom bloku: „vyhradené územie parkov upravenej zelene“, určené na účel zelene a 
parku bez možnosti výstavby okrem drobnej architektúry a mobiliáru (smetné koše, lavičky...); 
 pozemok, ktorý je predmetom odpredaja žiadatelia dlhodobo užívajú na základe nájomnej zmluvy, 
za účelom jeho využívania na parkovú záhradu kaštieľa v zmysle platného územného plánu 
mesta; zmluva bola uzatvorená v r. 2006 na dobu neurčitú; 
pozemok žiadatelia zveľadili na vlastné náklady; vybudovali záhradu s parkovou úpravou (výsadba 
cca 100 stromov a kríkov), oplotenie celého pozemku, vyčistenie a pravidelná starostlivosť 
(kosenie trávnika, starostlivosť o stromčeky, výsadba nových kríkov a pod.) v celkovej investícii 
cca 25 000 eur. 
  pozemok je umiestnený v pamiatkovej zóne, je v dotyku s národnou kultúrnou pamiatkou 
kaštieľom;  na pozemku sa nachádza zeleň vhodne dotvárajúca prostredie národnej kultúrnej 
pamiatky, ktorá vždy pri kaštieli bola a ku kaštieľu patrí;  
 pozemok je problematické odpredať z dôvodu, že v územnom pláne mesta Liptovský Mikuláš sa  
nachádza na ploche: „vyhradené územie parkovo upravenej zelene“ určené na účel zelene a parku 
bez možnosti výstavby okrem drobnej architektúry a mobiliáru. Zároveň v zmysle vyjadrenia 
Krajského pamiatkového úradu Žilina - pracovisko Ružomberok sa predmetná parcela nachádza 
v pamiatkovom území, ktorým je pamiatkový súbor Okoličné ako integrálna súčasť pamiatkovej 
zóny Liptovský Mikuláš; 
 za súčasného stavu sa jedná o pozemok nepotrebný pre činnosť mesta vzhľadom na to, že mesto 
má dostatok svojich oddychových zón a parkov, ktorých údržba stojí mesto nemalé finančné 
náklady. 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu podľa znaleckého posudku a predložený materiál prerokovať  
v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
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10.predaj prebytočného nehnuteľného majetku spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. 
Demänová – pozemku parc. č. KN-C 874/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2  podľa 
geometrického plánu č. 8/2018-LM, nachádzajúceho sa na ul. Za štadiónom, Martinovi 
Jendrušákovi, trvale bytom Prosiek č. 36, 032 23 Liptovská Sielnica a manželke Paulíne 
Jendrušákovej, trvale bytom Kvačany č. 81, 032 23 Liptovská Sielnica do BSM, za kúpnu cenu  
5 115 eur (t. j.33 eur/m2). Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov 
k pozemku parc. č. KN-C 874/11, ktorý svojím oplotením tvorí kompletný celok s pozemkami  parc. 
č. KN-C 2/4, KN-C 2/20, KN-C 2/60, KN-C 2/61 a stavbou: „Rodinný dom“ súp. č. 189 postavenou 
na parcele č. KN-C 2/4, vrátane stavieb: „Garáž“ a „Hospodárska budova“ (bez súp. čísel) 
postavených na parcelách č. KN-C 2/60 a KN-C 2/61 vo vlastníctve nadobúdateľov (LV č. 76). 

  Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 874/11 podľa znaleckého posudku č. 2/2018 zo 
dňa 27.1.2018 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Tiborom Molnárom je stanovená na 3 044,20 
eur, zaokrúhlene na 3 040,00 eur, čo je 19,64 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku 
mesta vedeného v účtovníctve k 31.3.2018 predstavuje 1 543,49 eur, čo je 9,958 eur/m2.  
  V kúpnej zmluve bude uvedené existujúce vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia 
inžinierskych sietí cez prevádzaný pozemok v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne číslo 
36735299-74/2009 v prospech vlastníkov pozemku parc. č. KN-C 3/5 na základe zmluvy 
o vecnom bremene (V 1697/2010), zapísané v katastri nehnuteľností v časti „C“- ťarchy na LV č. 
355. 

         Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne II., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 
pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2- 66 eur/m2. Ide o prevod majetku mesta z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých 
poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej 
stránke mesta. 

 
       Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 874/11, ktorý 
svojím oplotením tvorí kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 2/4, KN-C 2/20, KN-C 2/60, 
KN-C 2/61 a stavbami: „Rodinný dom“ súp. č. 189,  „Garáž“ a „Hospodárska budova“ (bez súp. 
čísel) postavenými na týchto pozemkoch, vo vlastníctve žiadateľov. Predmetným prevodom sa 
zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu. Ide o prevod vlastníctva, ktorý je účelný len pre 
konkrétneho záujemcu, nakoľko pozemok je, t. č. oplotený k rodinnému domu.  

 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu 33 eur/m2  a predložený materiál prerokovať  v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

11.predaj prebytočného nehnuteľného majetku spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa a uzatvorenie 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskej 
siete v  k. ú. Liptovská Ondrašová (ul. Pod Čerencom), nasledovne:  

 
 11.1 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. 
Liptovská Ondrašová - pozemku parc. č. KN-C 687/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere  188 
m² podľa geometrického plánu č. 36735299-39/2018, nachádzajúceho sa na ul. Pod Čerencom, 
v prospech spoločnosti LAVENDER JASNÁ s.r.o., so sídlom Panenská 8, 811 03 Bratislava – 
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mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 786 105, za účelom scelenia s parcelou č. KN-C 686 vo 
vlastníctve nadobúdateľa (LV č. 5793), na ktorej je plánovaná oddychová zóna v rámci výstavby 
„bytového domu“ na pozemku parc. č. KN-C 686.  
 Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 687/4 podľa znaleckého posudku č. 64/2018 zo dňa 
22.3.2018 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 7 668,52 
eur, zaokrúhlene 7 700,00 eur, čo je 40,79 eur/m². Zostatková hodnota prevádzaného majetku 
mesta vedeného v účtovníctve k 31.03.2018 predstavuje 538,99 eur, čo je 2,867 eur/m². Pozemky, 
ktoré sú predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne II., pričom minimálna kúpna cena za 1 m² pozemku je 
v danej zóne stanovená na 33 eur/m² – 66 eur/m². Ide o prevod majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom 
uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.  

 Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
 pozemok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pri pozemku parc. č. KN-C 686 vo 
vlastníctve žiadateľa, ktorý ho využije na vybudovanie oddychovej zóny v rámci výstavby 
„bytového domu“  a zároveň uvedeným odpredajom dôjde k sceleniu pozemkov. Pozemok má pre 
svoje umiestnenie obmedzené samostatné využitie  a je účelný len pre konkrétneho záujemcu.  

  
11.2 uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve 
uloženia inžinierskej siete (elektrická prípojka) v k. ú. Liptovská Ondrašová – medzi budúcim 
povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 
687/2 a KN-C 687/1 (LV č. 4401) a budúcim oprávneným z vecného bremena, spoločnosťou 
LAVENDER JASNÁ s.r.o. so sídlom Panenská 8, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 
IČO: 50 786 105, ako budúcim vlastníkom elektrickej prípojky; ktorej predmetom bude zriadenie 
vecného bremena práva uloženia inžinierskej siete cez pozemky parc. č. KN-C 687/2 a KN-C 
687/1 (LV č. 4401) a práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete v prospech vlastníka 
pozemku parc. č. KN-C 686 zapísaného na LV č. 5793, ako budúceho oprávneného z vecného 
bremena.  
 Riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po vybudovaní elektrickej prípojky v rámci 
výstavby: „bytového domu“ na pozemku parc. č. KN-C 686 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 riadnej zmluvy o vecnom bremene za zriadenie a časovo 
neobmedzené využívanie práva uloženia elektrickej prípojky cez pozemky vo vlastníctve mesta 
jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v čase uzatvorenia riadnej zmluvy o zriadení 
vecného bremena. Ide o uzatvorenie zmluvy podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení.  
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu 40,79 eur/m2  podľa znaleckého posudku  a predložený materiál 
bod 11.1 a 11.2 prerokovať  v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 

12.nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku mesta v k. ú. Okoličné, nachádzajúcej sa na ul. 
Stošická, a to:  
. pozemku parc. č. KN-C 1247/1 trvalé trávne porasty o výmere 1 697 m²  

evidovaného v katastri nehnuteľností na LV č. 557, od podielových spoluvlastníkov:  1. Ing. 
Tatiana Kleknerová, bytom Pasecká 4227/21, Jablonec nad Nisou, ČR (vo veľkosti 1/2-ica)  a  2.  
PaeDr.  Ján Jurkovič,  bytom Pálenická 538/8,  Liptovský Mikuláš - Okoličné (vo veľkosti 1/2-ica),  
za kúpnu cenu  15 800,00 eur (t. j. 9,32 eur/m²). Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 
1247/1 podľa znaleckého posudku č. 54/2018 zo dňa 12.03.2018 vyhotoveného súdnym znalcom 
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Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 15 816,04 eur, zaokrúhlene 15 800 eur, čo je 9,32 
eur/m².  

Nadobudnutím nehnuteľností dôjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu 
vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN- KN-C 1247/1, na ktorom bude umiestnená 
a vybudovaná stavba: „...........................             „ ktorej investorom bude mesto Liptovský Mikuláš.   

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

 
13. nadobudnutie nehnuteľností v k.ú. Okoličné, nachádzajúcich sa na ul. Lipová a to: 

• pozemku parc.č. KN-C 737/197 zastavané plochy a nádvoria o výmere 493 m2, 

• pozemku parc.č. KN-C 1188/21 ostatné plochy o výmere 648 m2,  
 

evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 728 /pozemky spolu o výmere 1141 m2/, od 
podielových spoluvlastníkov: 1. Vladimír Klonga, trvale bytom Starojánska 141, 032 03 Liptovský 
Ján (v podiele 1/2-ica)  a 2. Zdena Diačiková, trvale bytom Čsl. brigády 1905/11, 031 01 Liptovský 
Mikuláš – Staré Mesto 
(v podiele 1/2-ca), za kúpnu cenu 12 000,00 eur, t. j. 10,52 eur/m2. 
Nadobudnutím nehnuteľností dôjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu  
vlastníckych vzťahov k pozemkom parc.č. KN-C 737/197 a KN-C 1188/21, na časti ktorých budú 
umiestnené a vybudované nové parkovacie plochy, v rámci stavby: „Regenerácia sídliska 
Podbreziny - Liptovský Mikuláš“, ktorej investorom bude mesto Liptovský Mikuláš.  Na predmetnú 
stavbu bolo vydané Obcou Závažná Poruba právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 
ÚR a SP 2009/02414-04 Ta zo dňa 05.06.2009 a oznámenie o oprave chyby v rozhodnutí pod č. 
ÚR a SP 2009/02414-04 Ta zo dňa 18.10.2010, pre stavebníka mesto Liptovský Mikuláš.  
V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemky parc.č. KN-C 737/197 
a KN-C 1188/21 sú trasované inžinierske siete verejnej kanalizácie, verejný STL plynovod, 
podzemné NN vedenie a podzemný kábel verejného osvetlenia. Na pozemku parc.č. KN-C 
1188/21 je umiestnený stĺp verejného osvetlenia a pozemkom parc.č. KN-C 773/197 prechádza 
podzemný telekomunikačný kábel na ktoré sa vzťahujú ochranné pásma. 
Všeobecná hodnota pozemkov parc.č. KN-C 737/197 a KN-C 1188/21 podľa znaleckého posudku 
č. 55/2018 zo dňa 12.03.2018 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je 
stanovená na 11 250,26 eur, zaokrúhlene 11 300 eur, čo je 9,86 eur/m2. 
 
Uznesenie komisie: 

Komisia odporučila  kúpnu cenu 12 000 eur, čo je 10,52 eur/m2.na základe dohody s vlastníkmi 
nehnuteľnosti a predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.  
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 

 14. 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 854/54 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 podľa geometrického plánu č. 36735299-71/2017 – 
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 854/54 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 podľa geometrického plánu č. 
36735299-71/2017, nasledovne: 

Osobitne schvaľované podmienky 
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schválené Mestským zastupiteľstvom Liptovský Mikuláš uznesením č. ..../2018 zo dňa 
12.04.2018 

 
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 854/54 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 19 m2 podľa geometrického plánu č. 36735299-71/2017, 
nachádzajúceho sa v k. ú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, 
pričom pozemok parc. č. KN-C 854/54 je odčlenený z pozemku parc. č. KN-C 854/1 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 18401 m², zapísaného v katastri nehnuteľností vedenom Okresným 
úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom na LV č. 4401. 
Pozemok je určený na výstavbu radovej garáže, pri architektonickom stvárnení objektu garáže je 
potrebné zachovať jednotný architektonický vzhľad s existujúcimi garážami predmetnej radovej 
zástavby. 
2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže: 
Pozemok 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 01.01.2011 v znení zmien a doplnkov 
v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou bytových domov“.  
Prevládajúcim funkčným využitím tohto bloku je formujúce prostredie charakteristické 
viacpodlažnou zástavbou prevažne obytných budov a významným podielom poloverejného 
prostredia s vysokým podielom zelene a plôch pre šport a rekreáciu.  Najmä: bytové domy, 
zariadenia občianskej vybavenosti slúžiace pre obsluhu priľahlého územia - zariadenia obchodu, 
služieb, školstva, zdravotníctva, kultúry, športu a rekreácie, plochy upravenej zelene,... 
Prípustné je funkčné využitie vhodne dopĺňajúce prevládajúci charakter prostredia zariadeniami 
zvyšujúcimi jeho polyfunkčnosť bez neprimeraných vplyvov na kvalitu obytného prostredia. Najmä: 
zariadenia občianskej vybavenosti nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie 
/administratíva, kultúra, obchod, šport a rekreácia, zariadenia prechodného ubytovania a verejného 
stravovania, zariadenia sociálnej starostlivosti,.../, zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby 
nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie, obslužné komunikácie, plochy a objekty 
statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, zariadenia technickej 
infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice. 
Neprípustné je funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo 
vplyvmi na okolie negatívne vplýva na kvalitu okolitého obytného prostredia. Najmä: rodinné domy, 
zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby, sklady s 
vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia OV regionálneho významu, zariadenia pre 
šport a rekreáciu regionálneho významu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej 
infraštruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných 
surovín/, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu (heliport,...), zariadenia energetiky 
lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, 
paroplynový cyklus, ../ zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva 
/cintoríny, urnové háje, krematóriá/,... 
Územný plán mesta Liptovský Mikuláš je zverejnený na www.mikulas.sk.  
Výstavba garáže na predmetnom pozemku je možná, pri výstavbe je potrebné dodržať jednotný 
architektonický vzhľad /pôdorysné rozmery, tvar zastrešenia, výška rímsy, farebná a materiálová 
jednotnosť/. 
3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 1 254 eur 
(slovom: jedentisícdvestopäťdesiatštyri eur), t. j. 66 eur/m2. 
Kúpnu cenu zníženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok 
obchodných verejných súťaží uhradí víťaz súťaže najneskôr do 14 dní od uzatvorenia kúpnej 
zmluvy. Cena predmetnej nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku č. 122/2017 

http://www.mikulas.sk/
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vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Todákom zo dňa 29.05.2017 ako všeobecná hodnota 
majetku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje sumu 667,66 eur, zaokrúhlene 670 eur, t.j. 
35,14 eur/m2. Cena predmetu súťaže je určená na základe znaleckého posudku a Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš. 
Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.03.2018 
predstavuje  315,34 eur, čo je 16,597 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom OVS sa podľa 
platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš  nachádza v zóne 
II., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 - 66 eur/m2. 
4. Výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny, t. j. 250 eur 
(slovom: dvestopäťdesiat 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., 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 
12.04.2018. 
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila  minimálnu kúpnu cenu 66 eur/m2.do OVS a predložený materiál prerokovať 
v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
  

II. 
15. 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 ako prebytočného majetku mesta - 
bytu č. 17, v bytovom dome súp. č. 1837, vchod č. 8, 6. poschodie - 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 - bytu 
č. 17, v bytovom dome súp. č. 1837, vchod č. 8, 6. poschodie, nasledovne:  
 

Osobitne schvaľované podmienky 
schválené Mestským zastupiteľstvom Liptovský Mikuláš uznesením č. ... /2018 zo dňa 12.04.2018 

 
I. 

Predmet obchodnej verejnej súťaže 
byt č. 17 nachádzajúci sa na 6. poschodí bytového domu s. č. 1837, vchod č. 8, na sídlisku 
Nábrežie  

4. apríla, na ul. Pltníckej (lokalita pri Základnej škole Márie Rázusovej - Martákovej)  
1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu 
súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to :  
nehnuteľnosť: byt, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a na pozemku parc. č. KN- C 2941/36 zastavané plochy a nádvoria v podiele 2530/254740, 
nachádzajúce sa na území mesta Liptovský Mikuláš, zapísané na LV č. 5438 (byt) a LV č. 8209 
(pozemok) kat. územie Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš. Byt č. 
17 nachádzajúci sa na 6. poschodí bytového domu s. č. 1837, vchod č. 8, na sídlisku Nábrežie 



 

 
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 
 

13 

4.apríla, ul. Pltníckej, o podlahovej ploche 25,30 m2, popis nehnuteľnosti - garsónka s kompletným 
príslušenstvom. Príslušenstvo bytu tvorí predsieň, kuchynský kút, kúpeľňa a WC. K bytu prináleží 
pivnica nachádzajúca sa v suteréne. Vykurovanie a TÚV je zo spoločného zdroja - plynovej 
kotolne. V bytovom dome je výťah. Bytový dom sa nachádza v širšom centre mesta, na sídlisku 
Nábrežie 4.apríla, na ul. Pltníckej. 
2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže: na bývanie  
3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 17 200 €, 
slovom: sedemnásťtisícdvesto eur.  
Kúpnu cenu zníženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok 
obchodných súťaží uhradí víťaz súťaže najneskôr do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Cena 
predmetnej nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku č. 8/2018 zo dňa 23.01.2018 
vypracovaného súdnou znalkyňou Ing. Danou Piatkovou predstavuje sumu 17 224,47 eur, 
zaokrúhlene 17 200 eur. 
 4. Výška finančnej zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží 
predstavuje sumu 200 € (slovom: dvesto eur), ktorá musí byť zložená na bankový účet vedený v 
Prima banke Slovensko, a.s., č. účtu 1600448065/5600, IBAN SK61 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 v sume 30 €, 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 
12.04.2018. 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila  minimálnu kúpnu cenu do OVS podľa znaleckého posudku a predložený 
materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
  
16.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 19 710   eur (t. j.45 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 45 eur/m²,   a predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
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17.A)    uplatnenie predkupného práva na spätné nadobudnutie nehnuteľností nachádzajúcich sa 
v k. ú. Liptovský Mikuláš (areál bývalých Považských kasární, budova BIVŠ), a to na: 

        a) stavbu: „ADMINISTRAT. BUDOVA“ súp. č. 843 postavená na pozemku parc. č. KN-C 
360,  

        b) pozemky parc. č. KN-C 360 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1079 m², parc. č. KN-
C 358/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 491 m² a parc. č. KN-C 358/17 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 2397 m²,  
c) vonkajšie úpravy, a to: vonkajšie schody, elektrická prípojka a vodovodná prípojka, ktoré 
boli realizované na základe stavebného povolenia vydaného mestom Liptovský Mikuláš pod 
č. ÚR a SP 2005/04594-Dc zo dňa 06.10.2005 

 
za cenu v celkovej výške 500 000 eur od spoločnosti Vysoká škola regionálního rozvoje 
a Bankovní institut – AMBIS, a.s., so sídlom Nárožní 2600/9, 15800 Praha 5, IČO: 618 58 307. 

 
Všeobecná hodnota zhodnotenia stavby: „ADMINISTRAT. BUDOVA“ súp. č. 843 s príslušenstvom 
podľa znaleckého posudku č. 112/2017 zo dňa 13.08.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. 
Mariánom Saksom je stanovená na 422 383,67 eur, zaokrúhlene 422 400 eur, pričom hodnota 
technického zhodnotenia stavby k termínu uplatnenia predkupného práva predstavuje 590 175,81 
eur. 

 
B)    neuplatnenie predkupného práva na spätné nadobudnutie nehnuteľností nachádzajúcich sa 
v k. ú. Liptovský Mikuláš (areál bývalých Považských kasární, budova BIVŠ), a to na: 

a) stavbu: „ADMINISTRAT. BUDOVA“ súp. č. 843 postavená na pozemku parc. č. KN-C 360,  
b) pozemky parc. č. KN-C 360 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1079 m², parc. č. KN-
C 358/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 491 m² a parc. č. KN-C 358/17 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 2397 m²,  
c) vonkajšie úpravy, a to: vonkajšie schody, elektrická prípojka a vodovodná prípojka, ktoré 
boli realizované na základe stavebného povolenia vydaného mestom Liptovský Mikuláš pod 
č. ÚR a SP 2005/04594-Dc zo dňa 06.10.2005 

 
za cenu v celkovej výške 500 000 eur od spoločnosti Vysoká škola regionálního rozvoje 
a Bankovní institut – AMBIS, a.s., so sídlom Nárožní 2600/9, 15800 Praha 5, IČO: 618 58 307. 

 
Všeobecná hodnota zhodnotenia stavby: „ADMINISTRAT. BUDOVA“ súp. č. 843 s príslušenstvom 
podľa znaleckého posudku č. 112/2017 zo dňa 13.08.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. 
Mariánom Saksom je stanovená na 422 383,67 eur, zaokrúhlene 422 400 eur, pričom hodnota 
technického zhodnotenia stavby k termínu uplatnenia predkupného práva predstavuje 590 175,81 
eur. 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila  predložiť alternatívny návrh A aj B podľa predloženého materiálu na 
prerokovanie v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
18.  uzatvorenie Nájomnej zmluvy na nehnuteľnosti spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. 
Palúdzka  – časť pozemkov parc. č. KN-C 2011 (KN-E 2402/1, LV č. 2990) zastavané plochy a 
nádvoria o výmere cca 10 m², parc. č. KN-C 1866 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 66 
m² (LV č. 4401), parc. č. KN-C 1867 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 32 m² (LV č. 
4401), parc. č. KN-C 1868/2 záhrady o výmere cca 50 m² (LV č. 4401) a parc. č. KN-C 1764 (KN-E 
2419, LV č. 2990) zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 117 m² /pozemky spolu o výmere 
cca 275 m²/ v prospech nájomcu Mgr.  Tomáša Dolinského, trvale bytom Karadžičova 3968/6, 
821 08 Bratislava - Ružinov; za účelom vyriešenia prístupu (prechodu a prejazdu) na pozemok 
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parc. č. KN-C 1856/1 vo vlastníctve nájomcu (LV č. 1698), v rámci výstavby nových rodinných 
domov na predmetných pozemkoch; ďalej za účelom vybudovania chodníka pre peších vrátane 
verejného osvetlenia na časti pozemkov parc. č. KN-C 2011 (KN-E 2402/1), KN-C 1866, KN-C 
1867 a KN-C 1868/2 a rozšírenia existujúcej prístupovej asfaltovej komunikácie na časti pozemku 
parc. č. KN-C 1764 (KN-E 2419) realizovaných v rámci stavby: „Rodinné domy – Nová Palúdzka“; 
na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 82,50 eur/ročne (t. j. 0,30 eur/m²/rok). V nájomnej 
zmluve bude uvedené, že nájomca ako investor stavby vybuduje na predmete nájmu na vlastné 
náklady chodník pre peších vrátane verejného osvetlenia na časti pozemkov KN-C 2011 (KN-E 
2402/1), KN-C 1866, KN-C 1867 a KN-C 1868/2 a rozšíri existujúcu prístupovú asfaltovú 
komunikáciu na časti pozemku parc. č. KN-C 1764 (KN-E 2419), podľa spracovanej projektovej 
dokumentácie a tieto stavebné objekty po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia 
prevedie do vlastníctva mesta za cenu 1 euro. Skutočnosti uvedené v časti I. pod bodom b) sú 
dôvodom hodným osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých 
poslancov, pričom uvedený prenájom podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej 
stránke mesta.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
-   ide o prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu v k. ú. Palúdzka v zmysle § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, za účelom vyriešenia prístupu (prechodu a prejazdu) na pozemok parc. č. KN-C 1856/1 
pre konkrétneho žiadateľa, ktorý na predmetných pozemkoch plánuje postaviť rodinné domy 
a zároveň v rámci tejto výstavby vybuduje na predmete nájmu chodník pre peších vrátane 
verejného osvetlenia a rozšíri existujúcu prístupovú asfaltovú komunikáciu. Dôvodom hodným 
osobitného zreteľa je, že žiadateľ si rieši prístup k budúcej výstavbe rodinných domov v rámci 
stavby: „Rodinné domy – Nová Palúdzka“ a zároveň na vlastné náklady vybuduje na predmete 
nájmu chodník pre peších vrátane verejného osvetlenia a zabezpečí rozšírenie existujúcej 
prístupovej komunikácie, ktoré po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia odovzdá ako 
stavebník do vlastníctva mesta za cenu 1 euro, pričom vybudované stavebné objekty budú slúžiť 
pre budúci rozvoj daného územia, prípadne ďalším investorom. 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila  cenu v zmysle platných zásad hospodárenia s majetkom mesta    
a predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

I I I .  m e n í  
Bod 1.2 schvaľovacej časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 127/2015 zo 
dňa 15.10.2015 nasledovne: 

•    v bode 1.2 sa v celom texte dopĺňa pozemok parc. č. KN-C 1867 (LV č. 4401), 

•    v bode 1.2 sa text: „v prospech vlastníka nehnuteľností zapísaných na LV č. 5651 
(pozemkov parc. č. KN-C 1856 a KN-C 1857) ako budúceho oprávneného z vecného 
bremena“ nahrádza textom: „v prospech vlastníka inžinierskych sietí“ 
Vo zvyšnej časti ostáva uznesenie nezmenené. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila  prerokovať v MsR a MsZ časť III. podľa predloženého materiálu. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 

2/ Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mesta LM na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2017 
 
Predložený materiál prezentovala Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového 
manažmentu. Uviedla, že za jednotlivé prioritné oblasti boli v roku 2017 zreralizované nasledovné 
významné investície. 
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a/ bolo realizovaných 124 rozvojových aktivít 
b/ podaných 48 žiadostí o finančný príspevok z externých zdrojov 
c/ za jednotlivé strategické oblasti boli zrealizované nasledovné významné investície 

 
Školstvo : Rekonštrukcia strechy a budovy telocvične na ZŠ Okoličianska, organizácia podujatí    
„Tolerancia nie je len slovo“, detská ekologická konferencia „Separáčik“. 

 
Kultúra : Obnova NKP Háj Nicovô a organizácia nových jedinečných podujatí v rámci cyklu „Rok 
Liptovskej stolice“.                                

 
Šport : Podpora prioritných športov a prípravné práce súvisiace s rekonštrukciou a dobudovaním 
športových objektov a areálov (rekonštrukcia zimného štadióna a areálu MFK Tatran). 

 
Sociálne služby : Poskytovanie podpory neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na 
domácu opatrovateľskú službu (Spišská katolícka charita a Evanjelická diakona), projekt terénnej 
sociálnej práce, podpora činnosti Komunitného centra, zaradenie detských jaslí pod sociálne 
služby (ako prvé mesto v Žilinskom samosprávnom kraji).  

 
Bývanie : Projekty výstavby bytových domov - 34 bytových jednotiek v mestskej časti Palúdzka a 
126 bytových jednotiek v mestskej časti Liptovská Ondrašová. 

 
Bezpečnosť a civilná ochrana : Schválené žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu budovy požiarnej 
zbrojnice Ploštín a Liptovská Ondrašová, modernizácia kamerového systému mesta v rámci 
dotácií na prevenciu kriminality 

 
Mestský cestovný ruch : Nová webová prezentácia mesta, vytvorenie audiosprievodcu 
Židovskou synagógou, organizácia medzinárodnej konferencie „Mestský cestovný ruch“, nový 
produkt pre rodiny s deťmi „Dobrodružstvá s Mikulášom“ 

 
Doprava : Projekt "Cesta okolo Tatier" - 2.  etapa, vybudovanie odstavných plôch Jabloňová ulica, 
revitalizácia Námestia mieru - 1.etapa, rekonštrukcia mostu na Opavskej ulici, schválenie 
spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 1.etapa“ 

 
Životné prostredie : Nákup nového vozidla na zber odpadov z dotácie Envirofondu, realizácia 
projektov detských ihrísk a revitalizácie životného prostredia v rámci mestského participatívneho 
rozpočtu, schválenie spolufinancovania projektu „Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom 
Mikuláši“ 

 
Moderná samospráva a komunikácia : Rekonštrukcia a modernizácia budovy MsÚ 
spolufinancovaná z OP KŽP, stavebné úpravy 3. poschodia a zriadenie tlačového strediska pre 
médiá, aplikovanie princípov GDPR v informačných systémoch mesta, znižovanie pohľadávok 
mesta formou odpracovania dlhu, implementácia princípov participatívneho riadenia rozpočtu 
mesta. 
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila  predložený materiál prerokovať v  MsR a MsZ . 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
3/ Správa o činnosti a hospodárení Galérie Kolomana Sokola za rok 2017 
Predložený materiál prezentovala Mgr. Alena Chebeňová, riaditeľka LG PMB. 
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Centrum Kolomana Sokola bolo v r. 2017 premenované na Galériu Kolomana Sokola. 
Premenovaniu predchádzala oprava vnútorných a vonkajších omietok, ako aj reinštalácia 
expozície po 15 rokoch od jej vzniku. Z daných dôvodov bola od apríla do začiatku júna 2017 
galéria pre návštevníkov zatvorená. Mesto Liptovský Mikuláš, ako majiteľ budovy v ktorej galéria 
sídli, zabezpečilo potrebné opravy a vnútorných omietkach a vonkajšej fasáde, Liptovská galéria P. 
M. Bohúňa zabezpečila v spolupráci s PhDr. Ivanom Jančárom reinštaláciu stálej expozície, 
výmenu osvetlenia a inštaláciu vnútorných roliet. Tieto kroky oboch strán viedli k dôstojnejšej 
prezentácii diel významného mikulášskeho rodáka, zakladateľa modernej grafiky, Kolomana 
Sokola  
Expozícia bola slávnostne znovuotvorená 6.6.2017 a pri tejto príležitosti premenovaná na Galériu 
Kolomana Sokola. 
 
HOSPODÁRENIE V GALÉRII KOLOMANA SOKOLA k 31.12.2017 

Náklady LGPMB a mesta LM 

      LGPMB Mesto LM Celkom 50% 

Mzdové prostriedky a odvody 20 134,75 0,00 20 134,75   

Stravné 1 245,20 0,00 1 245,20   

Ostatné náklady 1 445,73 0,00 1 445,73   

Spolu 22 825,68 0,00 22 825,68   

Tržby -2 593,80   -2 593,80   

Po  odpočítaní  tržieb 20 231,88   20 231,88 10 115,94 

Elektrická energia, vodné stočné . . .  0,00 10 489,34 10 489,34 5 244,67 

     Spolu: 20 231,88 10 489,34 30 721,22 15 360,61 

 
V zmysle Dohody o spolupráci pri hospodárení so spoločnou vecou  zmluvy 50% nákladov 

financuje LGPMB a 50% nákladov  mesto  L. Mikuláš 

50%   z  nákladov  predstavuje: 

   

15 360,61 

     

     

 

Zmluvné  strany Náklady Predpis Poskytnutý  

transfer 

mestom LM 

Rozdiel  z 

vyúčt. 

    50% preplatok (-) 

    spol. nákl. nedoplatok (+) 

LGPMB  v Liptovskom Mikuláši 20 231,88 15 360,61 3 000,00 -1 871,27 

Mesto Liptovský Mikuláš 10 489,34 15 360,61 3 000,00 1 871,27 

 
Na  základe  zmluvy a vyúčtovania  za  rok 2017  by  malo  mesto  Liptovský  Mikuláš   doplatiť 
Liptovskej GPMB v Liptovskom  Mikuláši 1.871,27 €. 
Na záver Mgr.Chebeňová  zhodnotila spoluprácu s mestom Liptovský Mikuláš veľmi kladne 
a oceňuje najmä promtnosť riešenia opráv, ktoré napomohli k činnosti Galérie Kolomana Sokola, 
ako aj propagácii a prezentácii života a diela Kolomana Sokola. 
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila  predložený materiál prerokovať v  MsR a MsZ . 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
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4/ Zmluva o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového 
štadióna v LM 
Predložený materiál prezentovala Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru. 
 
Ako už bolo informované v súvisiacich predchádzajúcich materiáloch, mesto ako Garant projektu 
rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna, ktorý užíva Mestský futbalový klub 
Tatran Liptovský Mikuláš, za účelom uskutočnenia tohto projektu má uzatvoriť so spoločnosťou 
Mestské športové zariadenia, s.r.o., ako Partnerom a Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) 
Zmluvu o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna 
v Liptovskom Mikuláši. Uskutočnením rekonštrukcie štadión bude zodpovedať požiadavkám 
a normám FIFA a UEFA pre organizáciu medzinárodných futbalových zápasov. Zmluvou sa SFZ 
zaväzuje na rekonštrukciu poskytnúť príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 750.000,- € 
s podmienkou, že Partner bude povinný preukázať spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov 
vo výške 500.000,- €. Partner bude povinný preukazovať priebežne výšku vynaložených výdavkov 
spolufinancovania projektu pred uhradením finančných prostriedkov zo strany SFZ. Finančné 
prostriedky budú poskytované  zo strany SFZ výlučne na účely financovania projektu, ktorý zahŕňa 
dodávky prác, služieb a tovarov, vrátane dodávok  materiálu, vybavenia a iných hnuteľných vecí 
potrebných na realizáciu projektu, bez DPH. Ako protihodnotu za financovanie výstavby štadióna 
sa umožní SFZ štadión využívať pre potreby štátnych športových reprezentácií Slovenskej 
republiky vo futbale (od mládežníckych kategórií, až po seniorské) a na organizovanie športových 
súťaží, športových podujatí a športovania detí, žiakov a študentov, v počte najviac 10 stretnutí 
ročne (termíny a rozsah využitia štadióna sa dohodnú tak, aby rešpektovali príslušné termínové 
listiny súťaží, v ktorých súťažia družstvá futbalového klubu MFK Tatran Liptovský Mikuláš 
a termínové listiny FIFA pre reprezentačné stretnutia), a to po dobu 20 rokov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Za tým účelom sa zriadi bezodplatné 
vecné bremeno, ktoré bude zároveň zabezpečovacím inštitútom pre zachovanie účelu využitia 
štadióna. SFZ na reprezentačné stretnutia, ktoré sa odohrajú na štadióne v Liptovskom Mikuláši 
poskytne vstupenky na každé takéto futbalové stretnutie Garantovi resp. Partnerovi.  
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila  predložený materiál prerokovať v  MsR a MsZ . 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
5/ Správa o výsledkoch inventarizácie a záväzkov mesta LM a organizácií, ktorých je 
zriaďovateľov ku dňu 31.12.2017 
Predložený materiál prezentovala Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru. 
 
K 31.12.2017 bola vykonaná inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a 
záväzkov mesta Liptovský Mikuláš v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. 
Dňa 2.11.2017 vydal primátor mesta Príkazný list č. 12/2017, ktorým prikázal vykonať 
inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a 
príkazný list č. 11/2017, ktorým prikázal vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorých 
je mesto zriaďovateľom. 
Ústredná inventarizačná komisia a čiastkové inventarizačné komisie boli menované pre 
jednotlivé pracoviská a k vykonaniu a priebehu inventarizácie bol vypracovaný časový 
harmonogram. Časový harmonogram bol stanovený v Príkaznom liste č.13/2017. Inventarizácia 
bola vykonávaná v súlade s platnou Smernicou o postupe pri vykonávaní inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v meste Liptovský Mikuláš. 
Výsledky fyzického stavu majetku z čiastkových inventarizačných zápisov boli porovnané s 
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účtovným stavom majetku mesta Liptovský Mikuláš. Rovnakým spôsobom boli porovnané aj 
výsledky inventarizačných zápisov príspevkových a rozpočtových organizácií mesta Liptovský 
Mikuláš. 
Porovnaním fyzického a účtovného stavu majetku mesta nebol zistený prebytok ani 
manko na majetku. 
Sumarizáciou výsledkov čiastkových inventarizačných komisií boli získané súhrnné údaje 
o majetku a záväzkoch mesta Liptovský Mikuláš, vrátane rozpočtových a príspevkových 
organizácií, ktorý je k 31.12.2017 nasledovný: 
Majetok v brutto hodnote                                                                    167 053 990,72 € 
Korekcia (oprávky, opravné položky)                                                 -43 730 172,92 € 

Majetok v netto hodnote                                                                     123 323 817,80 € 
Záväzky spolu + časové rozlíšenie                                                      64 033 827,22 € 
Rozdiel majetku a záväzkov                                                                 59 289 990,58 € 
 
V priebehu roka 2017 došlo k prírastkom a úbytkom neobežného majetku u jednotlivých 
inventarizovaných subjektov. Prírastky neobežného majetku mesta v roku 2017 
boli uskutočnené kúpou, ukončením investícií a zaradením do majetku mesta. Úbytky 
neobežného majetku mesta vznikli z dôvodu vyradenia opotrebovaného a nepoužiteľného 
majetku, odpredajom nehnuteľného majetku (pozemkov a stavieb, bytov do osobného 
vlastníctva za trhovú cenu) a hnuteľného majetku.  
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš 
Stav dlhodobého majetku ostal nezmenený sume 1 509 988,02 eur v porovnaní s rokom 
2016. 
Dom kultúry 
Stav dlhodobého majetku ostal nezmenený v sume 2 023 370,03 eur v porovnaní s rokom 
2016. 
Múzeum Janka Kráľa 
Stav dlhodobého majetku ostal nezmenený v sume 114 833,21 eur v porovnaní s rokom 2016. 
Príspevkové organizácie mesta Liptovský Mikuláš 
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 
Dlhodobý majetok sa v priebehu roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 zvýšil o 1 026 974,03 eur 
na sumu 40 110 504,96 eur. 
Informačné centrum 
Dlhodobý majetok v porovnaní s rokom 2016 ostal nezmenený v sume 40 693,25 eur. 
 
Záväzky mesta Liptovský Mikuláš vrátane príspevkových a rozpočtových organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pozostávali predovšetkým z nesplatených komerčných úverov 
a úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, zo záväzkov z dodávateľsko-odberateľských 
vzťahov, z tvorby zákonných a ostatných rezerv, zo zúčtovania transferov z rozpočtu obce, zo 
záväzkov voči zamestnancom, voči inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia a neuhradenej 
dane z príjmov závislých osôb. Záväzky v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 poklesli 
o 1 298 504,18 eur. Na znížení hodnoty záväzkov sa predovšetkým podieľal pokles bankových 
úverov o 576 738,14 eur a záväzkov z dodávateľských vzťahov o 330 562,84 eur v porovnaní 
s rokom 2016. 
V súlade s Opatrením č.16786/2007-31 Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov, ktoré ustanovuje podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej 
osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné 
celky sa vytvárajú opravné položky k majetku, ktoré predstavujú prechodné zníženie hodnoty 
majetku. Mesto Liptovský Mikuláš k 31.12.2017 vytvorilo opravné položky na návrh čiastkových 
inventarizačných komisií v súlade s internou Smernicou o vedení účtovníctva na: 
- dlhodobý hmotný majetok – opravná položka bola vytvorená v sume 1 554,22 eur, 
- dlhodobý majetok – opravná položka na nedokončené investície bola vytvorená v sume 
202 848,68 eur, 
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- dlhodobý finančný majetok – opravná položka bola vytvorená v sume 4 189,00 eur, 
- pohľadávky - opravná položka bola vytvorená v sume 31 414,81 eur. 
V rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta bola k 31.12.2017 vytvorená opravná 
položka k pohľadávkam: 
- v rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov a domove sociálnych služieb Liptovský Mikuláš 
bola vytvorená opravná položka vo výške 8 201,86 eur na nevymožiteľnú pohľadávku klienta 
zariadenia; 
- v príspevkovej organizácií VPS Liptovský Mikuláš bola vytvorená opravná položka k 
pohľadávkam 
v sume 4 753,90 eur k odberateľským faktúram. 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila  predložený materiál prerokovať v  MsR a MsZ . 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
 
6/ Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom LM a ARRIVA Liorbus, 
a.s. za rok 2017 
Predložený materiál prezentoval Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy. 

V 8. týždni roku 2018 zástupcovia mesta Liptovský Mikuláš vykonali finančnú kontrolu na 
mieste podľa §9 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spoločnosti ARRIVA LIORBUS, a. s., Bystrická 
cesta č. 62, 034 01 Ružomberok. Finančná kontrola bola zameraná na kontrolu využitia 
poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na zabezpečenie 
výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave Liptovský Mikuláš za rok 2017.   
 
     Cieľom kontroly bola kontrola plnenia povinností podľa „Zmluvy o službách vo verejnom záujme 
pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš“ zo dňa 
23.01.2009 v znení jej dodatkov č. 1 - 11 (ďalej len „Zmluva“) vedenej v evidencii u dopravcu pod 
č. 8/RK/2009 a u mesta pod číslom 33/2009/DKS za účelom vykonania ročného zúčtovania podľa 
Čl. IV bod 4.6. Zmluvy. 

Finančná kontrola za účasti zástupcov ARRIVA Liorbus, a. s. (ďalej len „dopravca“) a mesta 
Liptovský Mikuláš (ďalej len „mesto“) bola zvolaná dopravným orgánom v súlade so zákonom č. 
56/2012 Z. z. o cestnej doprave a to písomnou výzvou č. MsÚ-ŽPD-2018/02723-002/LEN zo dňa 
02.02.2018 na vykonanie záverečného vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov 
z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na zabezpečenie dopravných služieb v mestskej autobusovej 
doprave Liptovský Mikuláš za rok 2017. Kontrola bola vykonaná dňa 20.02.2018. 

 
Vzhľadom k tomu, že v procese kontroly hospodárenia v mestskej autobusovej doprave Liptovský 
Mikuláš v roku 2017 boli zistené neoprávnene zaúčtované nákladové položky prítomní zástupcovia 
mesta a dopravcu konštatujú: 
Dopravca si v rámci svojich štandardov kvality nastavil pravidelné technické kontroly vozidiel vo 
vyššom štandarde ako ustanovuje zákon. Náklady na nadštandardné kontroly boli kontrolou 
vyčíslené vo výške 10 108 €. Tieto náklady, nakoľko nadštandardné technické kontroly vozidiel 
neboli vzájomne odsúhlasené, považujeme za neoprávnené. 
Rozdelenie miezd a odvodov v rámci kalkulačného vzorca do položiek Priame mzdy 
a Prevádzková réžia je neprehľadné a sťažuje kontrolu využitia prostriedkov na mzdy a odvody, 
nakoľko v prevádzkovej réžii sú vedené aj iné náklady ako napríklad náklady súvisiace 
s vnútropodnikovou kontrolnou činnosťou, s informačným dopravným systémom,  s priamou 
riadiacou činnosťou, umývaním autobusov MAD a ďalšie náklady súvisiace s MAD, ktoré nemožno 
určiť v závislosti na objeme zmluvne dohodnutých dopravných výkonov. Je  teda zložité vyčísliť 
podiel miezd a odvodov na celkových prevádzkových nákladoch. 
Primeraný zisk si dopravca uplatní vo výške 19 499 €. 
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Hospodárenie MAD za rok 2017 dosiahlo vo vzťahu k mestu, po uplatnení pripomienok mesta 
k neoprávnenosti výšky nákladovej položky opravy a údržba záporný hospodársky výsledok vo 
výške 12 035 €. 
Dohodnutá výška preddavkových platieb za rok 2017 nepostačovala na úhradu predpokladanej 
straty dopravcu.  
Mesto Liptovský Mikuláš navrhuje, aby záporný hospodársky výsledok bol uhradený z doplatku 
mesta vo výške 12 035 €. 
 
Finančnou kontrolou na mieste bolo zistené porušenie zmluvných ustanovení „Zmluvy o 
službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území 
mesta Liptovský Mikuláš“ v znení dodatkov č. 1 - 11 a boli zistené neoprávnene zaúčtované 
nákladové položky týkajúce sa opráv a údržby vozidiel. Ostatné náklady a výnosy boli v súlade 
s predkladanými mesačnými výkazmi. Výsledkom hospodárenia je strata vo výške 12 035 €. Po 
uhradení straty je príspevok mesta oproti roku 2016 nižší o 6 303 €. 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál  prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za:5              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

 
 
 
Zapísala: Ľubica Kubovčíková v.r.                                    Overil: Ing. Rudolf Urbanovič v.r. 
V Liptovskom  Mikuláši 3.4.2018                                                      predseda  
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