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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 

 
Záznam zo zasadnutia komisie finančnej a majetkovo-právnej  

zo dňa  27.8.2018 o 14.00 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, 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. Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2018/2019    

2. Správa o proteste prokurátora proti VZN č. 13/2017/VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

č. 9/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov      

3. VZN č.  /2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

zmien a doplnkov  

4. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta – Informačné centrum mesta LM 

za 1. polrok 2018 

5. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta – Verejnoprospešné služby LM za 

1. polrok 2018  

6. Správa o plnení investičných akcií k 30.6.2018 a prehľad investičných akcií za obdobie 

2015 – 2017  

7. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Podpora základného vzdelávania 

v Základnej škole Nábrežie Dr. A. Stodolu LM v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí 

a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia“ v rámci Výzvy Ministerstva vnútra SR na 

podporu sociálnych a kultúrnych potrieb  a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií 

rómskej komunity   

8. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášsky cyklochodník, ako ekologická 

alternatíva dopravy – prepojenie s mestskou časťou Ondrašová“ v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu 2014-2020   

9. Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017  

10. Monitorovacia správa o výsledkoch  programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš 

k 30.6.2018 
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11. Návrh na zmeny rozpočtu mesta LM na rok 2018  

12. Návrh na predaj majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými 

právami mesta 

    

 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený program prerokovať na zasadnutí komisie FMP. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
 
1.Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2018/2019   

Predložený materiál prezentoval Ing. Gabriel Lengyel. 

 

Zimná údržba je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť a 

schodnosť miestnych komunikácií a ich súčastí v zimnom období, t. j. odstraňovanie prípadne 

zmierňovanie závad v zjazdnosti a v schodnosti spôsobených zimnými poveternostnými a 

klimatickými podmienkami. Pre zabezpečenie organizácie, technickej prípravy zimnej údržby a pre 

jej vlastný výkon, ktorý zohľadňuje efektívne vynakladanie finančných prostriedkov mesta, je 

spracovaný „Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2018/2019“ 

(ďalej len „OPZÚ“). OPZÚ je spracovaný v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa Metodického pokynu MV SSR-

SD č.3411/86 a jeho prílohy, podľa smerníc MV SSR z 30.7.1987 č.2642/87 o zimnej údržbe 

pozemných komunikácií v mimoriadnych poveternostných podmienkach, Organizačného opatrenia 

pre zabezpečenie údržby diaľnic a ciest MDaS Slovenskej republiky č. SD/2-2788 a jeho doplnku 

č.1 zo dňa 26.8.1991 a Usmernenia na čistenie ciest a miestnych komunikácií /MV SR, správa 

dopravy, odbor cestovného hospodárstva č. SD/2-2588/91/.  

V zimnom období 2018/2019 bude správca komunikácií udržiavať 92 km vozoviek, 4 
lavičky, 11 mostov, 2 podchody, 120 bm schodov a 75 km chodníkov. Súčasťou OPZÚ sú aj 
medziblokové komunikácie na sídliskách mesta a chodníky prejazdných úsekov ciest I., II. a III. 
triedy.  

Mechanické odstraňovanie snehu vrátane preventívneho a chemického posypu a údržby 

odvodňovacieho systému proti zamŕzaniu na ceste č. I/18, II/584 a cestách III. tried bude 

vykonávať správca ciest – SC ŽSK závod Liptov, Liptovský Mikuláš. Odvoz snehu a schodnosť 

priechodov pre chodcov na prejazdných úsekoch ciest zabezpečia Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš. 

Stupeň (poradie) dôležitosti udržiavania miestnych komunikácií bolo stanovené podľa 
nasledovných kritérií:  

- intenzita dopravy,  
- vedenie trás verejnej autobusovej dopravy  
- dopravný význam komunikácie,  
- stavebný a dopravno-technický stav komunikácie,  
- územné a poveternostné podmienky. 

Stupne dôležitosti: 
I.: miestne komunikácie I. triedy, komunikácie dôležité pre prejazd pravidelnej a nepravidelnej 
verejnej autobusovej dopravy, niektoré úseky miestnych komunikácií II. triedy k dôležitým objektom 
občianskej vybavenosti.  
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II.: miestne komunikácie II. triedy a niektoré úseky miestnych komunikácií III. triedy.  

III.: sú miestne komunikácie III. triedy.  

IV.: sú neudržiavané úseky miestnych komunikácií.  
 

Výkon zimnej služby je organizovaný v nepretržitom režime, vrátane dní pracovného voľna, 
pracovného pokoja, ako aj počas sviatkov. Výkon zimnej služby je zabezpečovaný vlastnými 
kapacitami VPS alebo zmluvne dohodnutými kapacitami. Výkon bude realizovaný spravidla 
v období  od 15. Novembra 2018 a končiace 31. marca 2019 a v prípade zlých poveternostných 
bude zimná služba aktivovaná aj mimo tohto obdobia. 
 
Mimoriadne situácie (kalamitné stavy): 
Pri stave bdelosti uvádza správca komunikácií do pohotovosti vlastné prostriedky a pracovné sily 
na základe vlastného pozorovania a na príkaz riaditeľa.  
 
Pri II. stupni aktivity nasadzujeme všetky vlastné prostriedky a pracovné sily ako aj pracovné sily a 
prostriedky zmluvných organizácií zapojených do zimnej údržby pozemných komunikácií na 
základe príkazu zástupcu primátora mesta, ktorému prislúcha útvar zabezpečujúci výkon štátnej 
správy na úseku pozemných komunikácií.  
 
Pri stave ohrozenia, ktorý vyhlasuje mesto /na príkaz primátora mesta/, VPS a MsÚ môžu vyzvať 
orgány a organizácie v územnom obvode mesta Liptovský Mikuláš k nasadeniu všetkých 
dostupných prostriedkov a pracovných síl. Pri ochrane pred následkami mimoriadne nepriaznivých 
poveternostných podmienok sa vyžaduje pomoc polície, najmä pri sprostredkovávaní spojenia, pri 
ochrane zdravia a životov občanov, riadení cestnej premávky, zabezpečení verejného poriadku a 
pri ochrane majetku so spoluúčasťou mestskej polície. Pomoc sa vyžaduje aj pri riadení cestnej 
premávky počas odvozu snehu z centrálnej mestskej zóny.  
       Stav bdelosti sa končí, ak pominú poveternostné podmienky a ich následky na zjazdnosť 
miestnych komunikácií.  
Stav pohotovosti a ohrozenia odvoláva mesto Liptovský Mikuláš ak sa pominú ich dôvody 
vyhlásenia. 

Do výkonu zimnej služby sú zaradení 4 pracovníci ako dispečeri mimo pracovníkov obslúh 
mechanizmov. Dispečeri počas zimného obdobia budú mať dispečerskú službu v týždenných 
intervaloch, ktorá sa začne v závislosti na poveternostných podmienkach.  
Obsluhujúcich pracovníkov na vozidlách, mechanizmoch a pracovníkov ručnej čistoty je 37. Jeden 
pracovník bude mať na podniku počas týždňa nočnú službu, denné a nočné služby počas sobôt a 
nedieľ. Šestnásť obsluhujúcich pracovníkov bude mať pohotovosť doma. Títo sa budú striedať v 
pohotovosti v týždenných intervaloch. 
 
Zoznam neudržiavaných úsekov MK: 

1. spojnica medzi Ploštínom a Iľanovom  

2. most Tatralandia, cyklochodník smer Tatralandia,  

3. cyklochodník okolo Váhu (bude upravovaný pre bežecké lyžovanie) s výnimkou úseku od 

Vrlíkovej ulice (Iľanovský most) po ul.  Belopotockého a s výnimkou nového úseku 

cyklochodníka od Hotela Jánošík po križovatku s ulicou Štefánikovou. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
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2.Správa o proteste prokurátora proti VZN č. 13/2017/VZN o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 9/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov    

Predložený materiál prezentovala Ing. Anežka Makovická. 

 

Na základe podnetu Mgr. Vincenta Kultana zo dňa 08. 03. 2018 prokurátor Okresnej prokuratúry 
Liptovský Mikuláš preskúmal zákonnosť VZN č. 13/2017/VZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom zistil, že jeho prijatím bolo porušené 
ustanovenie § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, 
v spojení so znením § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 66,        § 76 a § 83 ods. 1, 2 zákona č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady a ustanoveniami § 103 ods. 5 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku   
a § 2 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v znení neskorších predpisov. Z uvedených dôvodov prokurátor  Okresnej prokuratúry Liptovský 
Mikuláš podal protest prokurátora, ktorý bol doručený cez eID schránku 11. 05. 2018 a poštou 14. 
05. 2018. 

 V zmysle protestu prokurátor uvádza, že obec v prijatom VZN čiastočne využila možnosť 
danú jej zákonodarcom a nespojila ju s tzv. splnomocňovacími ustanoveniami vybraných druhov 
miestnych daní. Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť prípadné oslobodenia od 
dane alebo zníženia dane. Z textu VZN pritom nie je možné zistiť, za akých podmienok mesto 
daňový, či poplatkový dlh dlžníkovi odpustí a za akých podmienok dôjde výlučne k jeho 
pomernému zníženiu. Dlh na daňovej, či poplatkovej povinnosti nerobí z daňovníka, či poplatníka 
dobrovoľníka v intenciách § 2 ods. 1 zákona o dobrovoľníctve. Z návrhu vyplýva, aby mesto, 
prostredníctvom mestského zastupiteľstva nahradilo VZN č. 13/2017/VZN všeobecne záväzným 
nariadením mesta súladným so zákonom. 

 V prípade, že mestské zastupiteľstvo protestu vyhovie, je potrebné napadnuté VZN zrušiť, 
prípadne nahradiť novým, ktoré bude v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu 
prokurátora. Dňa 21. 06. 2018 bola podaná žiadosť o predĺženie lehoty. Odpoveďou bolo 
vyjadrenie, ak postup pre objektívnu prekážku nie je možný, je potrebné túto skutočnosť, spolu 
s predpokladaným termínom, do uplynutia ktorého bude o opatrení rozhodnuté, oznámiť 
prokurátorovi písomne, a to najneskôr do uplynutia zákonnej lehoty. Oznámenie                  o 
termíne predkladania návrhu VZN súladného so zákonom a znenie návrhu VZN bolo podané dňa                    
27. 07. 2018 prostredníctvom eID schránky na Okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši. 

 Mesto Liptovský Mikuláš hľadá spôsoby, aby znížilo svoje nedoplatky najmä na 
komunálnom odpade. Motívom pre zavedenie daného riešenia bola rastúca tendencia zvyšovania 
sa nedoplatkov za miestne poplatky zo strany dlhodobých neplatičov, u ktorých nie je možné 
vymáhať daňový nedoplatok iným spôsobom (v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z.), a to najmä 
z radov obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity nášho mesta. Hľadal sa spôsob vymáhania 
nedoplatkov na miestnom poplatku vzhľadom na to, že doteraz sa nedoplatky u dlhodobých 
neplatičov vymáhali len externým exekútorom, a to s minimálnym efektom. Na základe vykonanej 
lustrácie exekučných konaní vedených na všetkých okresných súdoch na území Slovenskej 
republiky (ďalej len „OS SR“) bolo zistené, že z 53 OS SR sú na 27 vedené exekučné konania 
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v celkovom počte 592, v ktorých vystupuje ako oprávnený mesto Liptovský Mikuláš, zast. JUDr. 
Marián Alušic (súdny exekútor JUDr. Pavel Halás, JUDr. Dagmar Kováčová). Tieto exekučné 
konania boli začaté z podnetu mesta Liptovský Mikuláš, ktoré v rokoch 2011 - 2013 odstúpilo 
pohľadávky na vymáhanie JUDr. Mariánovi Alušicovi na základe Mandátnej zmluvy č. 
48/2011/Práv. zo dňa 03.03.2011. Mnohé exekúcie boli zastavené súdom z dôvodu  nezákonného 
exekučného titulu. Takto zastavené exekučné konanie bolo vedené aj voči spoločnosti Korema, a. 
s., ktorej z dôvodu nesprávneho úradného postupu mesta vznikol nárok na náhradu škody vo 
výške 922,32 eur s príslušenstvom, ktorý si uplatnila voči mestu v tomto roku (exekučne vymáhaná 
pohľadávka za komunálny odpad za roky 2009 – 2011 vo výške 906,66 eur). 
 
 Vzhľadom na to, že dlhodobí neplatiči neplatili svoje nedoplatky z dôvodu nedostatku 
vlastných finančných prostriedkov a v dôsledku vlastnej finančnej negramotnosti, tak sme 
predpokladali, že možnosť ich odpracovania bude pre nás veľkým prínosom s vysokou pridanou 
hodnotou pre užívateľa. 

 Keďže jednotliví dlhodobí neplatiči vykonávali práce v prospech obce (t. j. práce 
verejnoprospešného charakteru), bolo dané riešenie  prínosom pre všetkých obyvateľov nášho 
mesta.  

 Záverom možno skonštatovať, že uvedený systém sa od marca 2018 nevyužíva. 
Neprihlásil sa žiaden neplatič, ktorý by využil danú možnosť. Od začiatku roku 2018 nám 
rapídne stúpa počet osobných bankrotov, hlavne u dlhodobých neplatičov marginalizovanej 
komunity. K 14. 08. 2018 je to 70 osôb s celkovým nedoplatkom 33 624,65 eur hlavne za 
komunálny odpad. Bankrot dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu 
byť uspokojené iba v konkurze na majetok dlžníka a to v rozsahu, v akom nebudú 
v konkurze uspokojené. Doterajšie exekučné konania voči neplatičom sú zastavené. Všetky 
doterajšie konkurzy skončili pre nedostatok majetku, čo predstavuje nedoplatky vo výške 
12 045,21 eur. Všetky nedoplatky sa prihlasujú prihláškou u správcov pridelených pre 
jednotlivých úpadcov. Doteraz evidujeme 41 správcov. 
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 

   

3.VZN č.  /2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

zmien a doplnkov  

Predložený materiál prezentovala Ing. Anežka Makovická. 

V prípade vyhovenia protestu prokurátora Pd 31/18/5505-4 zo dňa 09. 05. 2018 proti VZN č. 
13/2017/VZN  je podľa § 27 ods. 3 zákona o prokuratúre ak bol protest podaný proti VZN 
uvedenému v § 21 ods. 3 písm. f) treťom bode (všeobecne záväzné nariadenie orgánu územnej 
samosprávy) a orgán verejnej správy zistí, že protest je dôvodný je povinný všeobecne záväzný 
predpis zrušiť alebo ho podľa povahy veci nahradiť všeobecne záväzným právnym 
predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom. O vyhovení protestu a zrušení alebo zmene 
VZN je mesto povinné upovedomiť prokurátora. 
V návrhu VZN č. ....../2018  sa 
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1.          § 67 sa ruší v plnom znení. 
 
2.  V § 24 sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie: „Správca dane poskytne zníženie alebo 
odpustenie dane za  psa vo výške odpracovaných hodín pre mesto vynásobených minimálnou 
hodinovou mzdou  ustanovenou Nariadením vlády SR  pre príslušný rok pre 1. stupeň 
náročnosti práce. Zníženie alebo odpustenie dane za psa bude závisieť od  skutočne 
odpracovaných hodín. Správca dane   poskytne zníženie alebo odpustenie dane za psa 
rozhodnutím mesta.“ 
 
3.  V § 63 sa dopĺňa odstavec (6) v znení: „Správca dane poskytne zníženie alebo odpustenie 
miestneho  poplatku za komunálny odpad vo výške odpracovaných hodín pre mesto 
vynásobených minimálnou  hodinovou mzdou ustanovenou Nariadením vlády SR pre príslušný 
rok pre 1. stupeň náročnosti práce.  Zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálny 
odpad bude závisieť od počtu skutočne  odpracovaných hodín. Správca dane poskytne 
zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za  komunálny odpad rozhodnutím mesta.“ 

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

 

4.Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta – Informačné centrum mesta LM 

za 1. polrok 2018 

Predložený materiál prezentovala p. Anna Mydliarová. 

 

Informačné centrum mesta je príspevková organizácia Mesta Liptovský Mikuláš a  jeho 
hlavná marketingová organizácia v oblasti domáceho a aktívneho cestovného ruchu a podpory 
rozvoja podnikania v meste. Zastrešuje informačný servis služieb cestovného ruchu smerom 
k návštevníkom mesta a  miestnemu obyvateľstvu, zabezpečuje marketing a komunikáciu mesta 
v oblasti cestovného ruchu, tvorbu a realizáciu vlastných produktov a zabezpečenie komerčných 
doplnkových služieb. ICM je partnerom verejného aj súkromného sektora, predovšetkým 
miestnych subjektov pôsobiacich vo sfére CR a regionálnych organizácií OOCR REGION LIPTOV 
a Klastra Liptov, ktorých je Mesto členom. Zabezpečuje koordináciu mestského cestovného ruchu  
na báze partnerstva s týmito subjektami  a je taktiež výkonnou zložkou mesta v zabezpečovaní 
aktivít vyplývajúcich z členstva v regionálnych organizáciách, ako aj pri spolupráci s KOCR - 
Žilinský turistický kraj.        
Hlavná činnosť INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský Mikuláš bola v prvom polroku 2018 
financovaná z nasledovných zdrojov: príspevku zriaďovateľa, príspevku Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu  REGION LIPTOV (členské Mesta v OOCR + štátna dotácia podľa zákona 
91/2010 Z. z. o podpore CR),  finančného príspevku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR na 
podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov a  z ostatných výnosov 
z prevádzkovej činnosti.  
 
Výsledok hospodárenia INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej 
organizácie za prvý polrok 2018 

Organizácia k 30.6. 2018 dosiahla nasledovné výsledky hospodárenia: 
  Hlavná činnosť - HČ                                                    

             Výnosy:         69 566,01 €  

z toho:                
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      -      dotácia od zriaďovateľa na krytie prevádzkových nákladov a marketing 54 534,44 €                                              

      -      výnosy  z kapitálových transferov                   2 266,00 €        

      -      účelový finančný príspevok z OOCR (informačný servis)                  9 000,00 €     

      - finančný príspevok z ÚPSVaR na vytvorenie pracovného miesta    3 765,57 € 

      - ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti – bankový úrok            0,00 €      

                  

             Náklady:                            87 839,63 € 

   z toho: 

       -    prevádzkové náklady                    84 290,57 € 

       -    náklady na marketing                                       1 283,06 € 

       -    odpisy hmotného investičného majetku                                2 266,00 € 

 

            Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti - strata:               -18 273,62 € 

 

            Vedľajšia hospodárska činnosť - VHČ 

            Výnosy:         29 761,52 € 

            Náklady:                                28 105,34 € 

            Výsledok hospodárenia z vedľajšej hospodárskej činnosti - zisk:                  1 656,18 €                                           

 

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

 

5.Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta – Verejnoprospešné 

služby LM za 1. polrok 2018  

Predložený materiál prezentoval Ing. Dušan Grešo. 

 

VPS dosiahli k 30.06.2018: 

Výnosy 

- v hlavnej činnosti     2 021 320,72 € 

- v podnikateľskej činnosti       698 444,69 € 

- výnosy spolu       2 719 765,41 € 

 Náklady 

- v hlavnej činnosti     2 015 928,23 € 

- v podnikateľskej činnosti       620 307,83 € 

- náklady spolu       2 636 236,06 €  

Výsledok hospodárenia 

- v hlavnej činnosti kladný výsledok hospodárenia                     5 392,49 € 
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- v podnikateľskej činnosti kladný výsledok hospodárenia      78 136,86 € 

- celkový kladný výsledok hospodárenia                    83 529,35 €    

 

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš zabezpečovali prioritné úlohy, ktoré od nich požaduje 
zriaďovateľ, na základe Rámcovej zmluvy a jej príloh a Zmluvy o vývozoch, ako aj podľa 
schváleného rozpočtu. 
     Situácia vo financovaní separovaného zberu bola stabilizovaná podpisom zmluvy s OZV ENVI-
PAK, a.s.,  ako aj finančným vysporiadaním s pôvodnou OZV Recyklogroup, a.s. 
     Pozitívne sa javia personálne zmeny vo vedení strediska 20 - Miestne komunikácie a verejné 
priestranstvá, naďalej je venovaná primeraná pozornosť sanácii skládky TKO Veterná Poruba.  
      
1. Popis hlavnej a podnikateľskej činnosti 
 
a) Náklady 
 
     Celkový objem nákladov dosiahol sumu 2 636 236,06 €. V porovnaní s predchádzajúcim 
obdobím minulého roka je to nárast o 292 049,33 €. Náklady medziročne vzrástli hlavne v položke 
odpisy HIM o 43 424,07 €, v mzdových nákladoch (vrátane odvodov a zákonných sociálnych 
nákladov) o 60 216,68 € a náklady na opravy a udržiavanie o 31 795,37 €. Ostatné náklady, ako 
sú spotreba materiálu, spotreba energie, náklady na predaný tovar sú v porovnateľnej výške. 
     Vzhľadom k tomu, že sme podnik (organizácia) služieb, naďalej najväčší percentuálny podiel na 
nákladoch majú mzdové náklady. Tie v tomto roku reprezentujú 26,1 %-ný podiel. Podiel 
mzdových nákladov v 1. polroku 2017 na nákladoch celkom bol 27,4 %. To svedčí o požadovanom 
raste produktivity práce a znížení podielu mzdovej nákladovosti. Vysoký podiel nákladov 
predstavujú aj odpisy HIM. Ich objem vo výške 568 523,24 € reprezentuje podiel 21,6 % 
z nákladov. Podstatná časť nákladov je refundovaná nepeňažným kapitálovým transferom 
(531 996,14 €) a vplyv na hospodársky výsledok majú len odpisy z vlastného majetku. 
 
b) Výnosy 
 
     Objem výnosov v 1. polroku 2018 dosiahol čiastku 2 719 765,41 €. V porovnaní so 
zrovnateľným obdobím minulého roku, výnosy vzrástli o 351 339,03 €, t.j. o 14,8 %. 
     Podstatnú časť zvýšenia výnosov tvorili výnosy z bežných transferov. Tie medziročne vzrástli 
o 148 155,43 €. Okrem cenového vplyvu, to svedčí o poskytovaní vyššieho objemu služieb pre 
zriaďovateľa. Vzrástli aj tržby za tovar o 10 379,75 € a (spomínané) výnosy z kapitálových 
transferov na nepeňažné pokrytie „cudzích“ odpisov vo výške 39 762,87 €. 
     Zastavený bol pokles ostatných výnosov (hlavne za prenájom hrobových miest). Medziročne 
táto položka výnosov vzrástla o 15 945,56 €.  
c) Hospodársky výsledok 
 
     Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš hospodárili v 1. polroku 2018 s kladným 
hospodárskym výsledkom vo výške 83 529,35 €. Z toho v hlavnej činnosti 5 392,49 € 
a v podnikateľskej činnosti 78 136,86 €. Zopakovala sa situácia z 1. polroku 2017, keď 
hospodársky výsledok bol taktiež kladný, napriek výraznej sezónnosti niektorých služieb. Dotýkalo 
sa to hlavne stredísk NS 20 - Miestne komunikácie a verejné priestranstvá, NS 29 – Verejná zeleň 
a čiastočne aj separovaného zberu, kde v letných mesiacoch sú posilnené odvozy a triedenie, 
hlavne plastov. 
     Ku kladnému hospodárskemu výsledku prispeli aj stabilné ceny s OZV ENVI-PAK, a.s. 
a realizácia výnosov z predaja separátov na účet VPS. 
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     Negatívom z pohľadu tvorby zisku je strata na hlavnej činnosti NS 17 - Odvoz odpadov. Od 
začiatku roka stredisko na hlavnej činnosti (vývoz komunálneho odpadu) vykazuje stratu 71 778,26 
€! Je to dôsledok nízkej ceny, ktorá nepokrýva v plnom rozsahu objektívne vznikajúce náklady. 
     Opakujúcim sa problémom je aj prevádzka Mobilnej ľadovej plochy, ktorá (ako každoročne) 
nesie so sebou stratu, v 1. polroku 2018 je to strata vo výške 8 777,59 €.  

 

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

 

6.Správa o plnení investičných akcií k 30.6.2018 a prehľad investičných akcií za obdobie 

2015 – 2017  

Predložený materiál prezentoval Ing. Miloš Berník. 

 

V rokoch 2015 až 2017 boli zrealizované investičné akcie v celkovej sume: 7 306 349,49€ 
z toho: vlastné zdroje: 3 988 814,79€, dotácie: 2 189 662,08€ a z úveru: 1 127 872,62€ 

 
V I. polroku 2018 mesto zrealizovalo  investičné akcie v celkovej hodnote : 492 689,53€ 
 
Investičné akcie v I. polroku 2018 boli realizované firmami, ktoré vzišli z verejného obstarávania 
a mestskou organizáciou VPS 
 
Dôvodová správa 
Odbor výstavby zrealizoval a zabezpečoval realizáciu v I. a II polroku  2018    investičné akcie 
a projektové dokumentácie: program 3 – Interné služby mesta, program 5 – Verejný poriadok 
a bezpečnosť, program 6 – Odpadové hospodárstvo , program 8 – Miestne komunikácie, 
program 11 – Vzdelávanie a mládež ,  program 12 – Šport ,program 14 –bývanie a občianska 
vybavenosť, program 17 – Viacúčelové rozvojové projekty . 
 

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

 

7.Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Podpora základného vzdelávania 

v Základnej škole Nábrežie Dr. A. Stodolu LM v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí 

a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia“ v rámci Výzvy Ministerstva vnútra SR na 

podporu sociálnych a kultúrnych potrieb  a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií 

rómskej komunity   

Predložený materiál prezentovala Ing. Jana Kormaníková. 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 13.6.2018 výzvu na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu sociálnych 
a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity (Výzva č. 
VIII/2018).  
 
Účel a základný cieľ projektu: Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne 
nepriaznivých situácií rómskej komunity. 
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Disponibilný objem zdrojov:   240 000 EUR 
Maximálna výška dotácie:     15 000 EUR 
Termín ukončenia predkladania žiadostí: 27.8.2018  
 
V rámci tejto výzvy mesto predložilo na Ministerstvo vnútra SR žiadosť o poskytnutie dotácie na 
realizáciu projektu s názvom „Podpora základného vzdelávania v Základnej škole Nábrežie Dr. A. 
Stodolu Liptovský Mikuláš v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia“.  
 
ZŠ Nábr. A. Stodolu má snahu vytvárať podnetné prostredie najmä pre žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia a viesť ich k osvojeniu si vhodných návykov uplatniteľných najmä v 
každodennom živote ale aj v neskoršom povolaní. Obsahová náplň projektu bola preto stanovená 
v spolupráci so ZŠ Nábr. A. Stodolu na základe jej individuálnych potrieb a spočíva vo vytvorení 
odbornej učebne na výuku ručných prác a šitia. V rámci projektu bude obstarané materiálno-
technické vybavenie učebne potrebné na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
a nevyhnutné stavebné úpravy učebne.   
 
Celkové oprávnené výdavky projektu:     15 186,40 EUR 
Požadovaná výška dotácie:                  14.427,08 EUR 
Minimálna výška spolufinancovania z rozpočtu mesta (min.5%):          759,32 EUR   
Celkové oprávnené výdavky boli stanovené na základe prieskumu trhu určením primeranej ceny.  
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

8.Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášsky cyklochodník, ako 
ekologická alternatíva dopravy – prepojenie s mestskou časťou Ondrašová“ v rámci 
Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020  
Predložený materiál prezentovala Ing .Jana Kormaníková 
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán 
pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 21.12.2016 výzvu na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 
dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: 
IROP-PO1-SC122-2016-15. 
 

V rámci uvedenej výzvy mesto predložilo v jednotlivých hodnotiacich kolách výzvy, spolu 
štyri žiadosti o NFP na realizáciu štyroch etáp projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická 
alternatíva dopravy“, ktorého cieľom je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 
dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v meste 
Liptovský Mikuláš.  
 
 Schválené nám boli dve žiadosti o NFP na realizáciu 1. a 4. etapy projektu, ktoré sú 
v súčasnosti v štádiu realizácie (1. etapa) a v štádiu pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP 
(4.etapa).  
  

Žiadosti o NFP na realizáciu 2.a 3. etapy projektu neboli schválené z dôvodu, že 
v odbornom hodnotení hodnotitelia dospeli k záveru, že tieto predložené projekty sú v rozpore 
s definovanými oprávnenými aktivitami IROP nakoľko okrem cyklodopravy sú zamerané aj na 
komplexnú rekonštrukciu ulice  tzn. na motorovú dopravu. 
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Na základe uvedeného, mesto pripravuje v rámci aktuálneho 7. hodnotiaceho kola predložiť 
upravenú žiadosť na 2. etapu projektu (ul. Štefánikova) tak, že predmetom žiadosti budú len 
náklady na rozšírenie chodníka na ktorom vznikne obojstranný priestor pre cyklistov a samostatný 
pruh pre chodcov a náklady na posunutie dažďových vpustí do vozovky. Rekonštrukcia samotného 
cestného telesa nebude predmetom žiadosti.  

V prípade 3. etapy projektu (Alexyho ul.) takáto úprava žiadosti nie je možná z dôvodu, že 
cyklopruhy vzniknú na oboch stranách vozovky, a tým je peší chodník aj rekonštrukcia cestného 
telesa (okrem cyklopruhov) neoprávnený náklad. 

 
Z uvedeného dôvodu chce mesto v rámci aktuálneho 7. hodnotiaceho kola predložiť 

žiadosť o spolufinancovanie projektu s názvom „Mikulášsky cyklochodník ako ekologická 
alternatíva dopravy – prepojenie s mestskou časťou Ondrašová“. 

Cyklopeší chodník je vedený od miesta ukončenia 2. etapy projektu "Historicko - kultúrno - 
prírodná Cesta okolo Tatier" po korune pravostrannej hrádze rieky Váh, prechádza popod 
železničný most na trati Košice – Žilina – Bratislava, ďalej je vedený vedľa päty železničného 
násypu, prechádza ponad potok Mútnik, ďalej je vedený po poľnej ceste spevnenej štrkom 
a cestnými panelmi. Po prekonaní chodníka pre chodcov sa napája na Matúškovu ulicu (cesta 
II/584).    
 
Aktuálny rozpočet (v štádiu prípravy): 
- COV:      403 907,17 EUR 
- z toho: NFP (95%):              383 711,81 EUR 
  vlastné zdroje (5%):         20 195,36 EUR 
 
Žiadosť o poskytnutie NFP na projekt „Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy 
– prepojenie s mestskou časťou Ondrašová“ mesto pripravuje na podanie v rámci 7. hodnotiaceho 
kola výzvy s termínom uzavretia hodnotiaceho kola do 21. 09.2018. 
 
Projekt bude spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku vo výške 85% zo 
zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10% zo štátneho rozpočtu, ktorý bude mestu 
poskytnutý v prípade schválenia žiadosti o poskytnutie NFP, kombináciou predfinancovania 
a refundácie. 
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 

9.Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017  

Predložený materiál prezentovala Ing. Alena Vlčková. 

 

  V súlade s § 22 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov a v súlade s 
Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 17. decembra 2008 č. 
MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo 
verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej 
závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov, mesto Liptovský Mikuláš zostavilo 
konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu ako materská účtovná jednotka. 
V súlade s týmto zákonom sme spojili výročnú správu mesta a konsolidovanú výročnú správu do 
jednej výročnej správy, takže  táto správa obsahuje údaje dosiahnuté za rok 2017 za mesto 
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Liptovský Mikuláš, ale tiež údaje dosiahnuté za rok 2017 za konsolidovaný celok mesta Liptovský 
Mikuláš. 

 
   Mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti 20 rozpočtových organizácií a 2 príspevkové 
organizácie. V konsolidovanom celku mesta sú 2 obchodné spoločnosti - Televízia Liptov a.s. a 
Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský 
Mikuláš s podielom 100%. Pridruženou účtovnou jednotkou je Liptovská vodárenská spoločnosť, 
a.s., v ktorej má mesto podiel 44,2582%. 

 
    Konsolidovaná účtovná závierka vypovedá o majetku a záväzkoch, nákladoch a výnosoch 
konsolidovaného celku. Pri spracovaní údajov za konsolidovaný celok mesto použilo: 
• metódou úplnej konsolidácie pri dcérskych účtovných jednotkách a to 20 rozpočtových 
organizáciách, 2 príspevkových organizáciách a pri 2 obchodných spoločnostiach Televízia Liptov, 
a.s., Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.,  
• metódou vlastného imania pri konsolidácií pridruženej účtovnej jednotky a to Liptovská 
vodárenská spoločnosť, a.s.. 

 
  Celkové výnosy v konsolidovanom celku dosiahli výšku 27 294 974,70 eur (nárast v porovnaní s 
rokom 2016, kde výnosy boli vo výške 25 637 268,41 eur). Najväčšiu časť výnosov 
konsolidovaného celku mesta Liptovský Mikuláš tvorili výnosy z prevádzkovej činnosti v podiele 
76,48 %. Výnosy z daňových, colných výnosy a výnosy z poplatkov tvorili najväčší podiel na 
výnosoch z prevádzkovej činnosti a to 72,46 %. Celkové náklady v konsolidovanom celku dosiahli 
výšku 26 479 742,13 eur, čo predstavuje mierny nárast oproti roku 2016, kde dosahovali výšku  24 
800 122,86 eur. Najväčšiu časť celkových nákladov konsolidovaného celku mesta Liptovský 
Mikuláš za rok 2017 tvorili náklady z prevádzkovej činnosti a to 92,64 %. Najväčšiu položku 
nákladov z prevádzkovej činnosti v konsolidovanom celku tvorili osobné náklady a to 53,25 % 
týchto nákladov. Náklady na podnikateľskú činnosť tvorili 8,03 % a náklady na hlavnú činnosť 
tvorili 91,97 % z celkových nákladov. Hospodársky výsledok konsolidovaného celku pred 
zdanením za rok 2017 bol zisk vo výške 815 232,57 eur a po zdanení 805 526,30 eur. 

 
 Hodnota aktív konsolidovaného celku k 31.12.2017 bola 93 546 117,20 eur. Najväčší podiel na 
aktívach konsolidovaného celku tvoril neobežný majetok, ktorý predstavoval 93,80 %. Obežný 
majetok tvoril 6,14 % z celkových aktív konsolidovaného celku. Časové rozlíšenie na strane aktív 
tvorilo 0,06 % z celkovej hodnoty aktív konsolidovaného celku. Podiel mesta Liptovský Mikuláš na 
aktívach konsolidovaného celku bol 97,41 % (91 122 825,69 eur). 

 
 Mesto v roku 2017 načerpalo úver č. 782/2017 od komerčnej banky VÚB, a.s vo výške 48 991,20 
eur na financovanie kapitálových výdavkov v súvislosti s rekonštrukciou zimného štadióna (celková 
výška úveru po schválenom navýšení MsZ je 650 000 eur a prvá splátka úveru bude 25.01.2019). 
V roku 2017 bol tiež načerpaný preklenovací úver na Historicko-kultúrno-prírodnú cestu okolo 
Tatier – 2. etapa č. 600/2017 vo výške 220 934,73 eur a splatný do 23.06.2018. K 31.12.2017 
dosiahli záväzky z úverových vzťahov sumu 13 345 664,65,- eur, čo znamená pokles o 843 
664,83,- eur. V tom záväzky v rámci Štátneho rozvoja bývania dosahujú 6 557 333,35,- eur a 
komerčné úvery 6 788 331,30,- eur. 

 
V oblasti dlhodobých pohľadávok k 31.12.2017 mesto vykazovalo pohľadávky vo výške 2 325 
319,76 eur, ku ktorým boli vytvorené opravné položky vo výške 1 241 698,25 eur v súlade s 
internou smernicou o vedení účtovníctva. Konečný stav dlhodobých pohľadávok mesta k 
31.12.2017 dosiahol hodnotu vo výške 117 368,79 eur a poklesol o 12 650,15 eur v porovnaní s 
rokom 2016, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje pokles o 9,73 %. Objem krátkodobých 
pohľadávok k 31.12.2017 poklesol o 80 128,34 eur na hodnotu 966 252,72 eur. Pohľadávky po 
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lehote splatnosti mesto vymáhalo prostredníctvom právneho odboru v spolupráci s exekútormi. 
Problematikou vymáhania nedoplatkov mesto pokračuje v kombinovanom spôsobe vymáhania 
pohľadávok, t.j. podľa Daňového aj Exekučného poriadku, nakoľko sa spomínané spôsoby javia 
ako efektívne. K 31.12.2017 mesto vykazovalo v súvahe celkový stav záväzkov vo výške 15 474 
331,36 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2016 poklesli o 1 052 294,61 eur. 

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

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

 
     

10.Monitorovacia správa o výsledkoch  programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš 

k 30.6.2018 

Predložený materiál prezentovala Ing. Alena Vlčková. 

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14. decembra 2017, uznesením č. 94/2017 
schválilo rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018.  
Rozpočet v bežnej a kapitálovej oblasti bol zostavený ako schodkový vo výške 174 678 eur. Po 
zapojení finančných operácií bol celkový rozpočet vyrovnaný na strane príjmov aj výdavkov a 
dosahoval výšku 29 663 852 eur. V priebehu 1. polroka mestské zastupiteľstvo schválilo 3 
rozpočtové zmeny a 56 rozpočtových zmien bolo vykonaných v kompetencii primátora mesta.  
K 30.06.2018 mesto Liptovský Mikuláš dosiahlo celkové bežné príjmy vo výške 13 411 253,51 
eur, čo bolo o 1 122 109,70 eur viac ako k rovnakému obdobiu roka 2017. Celkové bežné 
výdavky k 30.06.2018 boli čerpané vo výške 10 808 825,38 eur, čo znamená oproti minulému 
roku nárast o 969 714,06 eur. Výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu mesta k 30.06.2018 bol 
prebytok vo výške 2 602 428,13 eur, oproti r. 2017 je prebytok vyšší o 152 395,64 eur.  
K 30.06.2018 mesto dosiahlo kapitálové príjmy vo výške 2 077 785,46 eur, čo predstavovalo o 
430 063,15 eur viac ako k rovnakému obdobiu roku 2017 a čerpalo kapitálové výdavky vo výške 
689 104,21 eur. Kapitálové výdavky boli čerpané o 1 196 601,27 eur menej v porovnaní s rokom 
2017. Výsledkom hospodárenia kapitálového rozpočtu bol prebytok vo výške – 1 388 681,25 eur.  
Príjmové finančné operácie k 30.06.2018 dosiahli výšku 848 575,11 eur, pričom zníženie oproti 
minulému roku dosiahlo hodnotu 375 912,28 eur. Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo 
výške 641 511,74 eur. Na strane výdavkov je v porovnaní s rokom 2017 zvýšenie o 51 618,91 eur. 
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami finančných operácií dosiahol k 30.06.2018 prebytok 207 
063,37 eur.  
Výsledkom rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2018 v úhrne za bežný a kapitálový 
rozpočet je prebytok vo výške 3 991 109,38 eur (o 1 779 060,06 eur viac ako v I. polroku 
2017). Po zapojení hospodárenia finančných operácií vo výške 207 063,37 eur je zostatok 
disponibilných zdrojov mesta k 30.06.2018 vo výške 4 198 172,75 eur.  
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Prehľad rozpočtového hospodárenia 
mesta Liptovský Mikuláš k 30.06.2018  

  

Bežné príjmy  
Bežné výdavky  
Prebytok bežného rozpočtu  
Kapitálové prímy  
Kapitálové výdavky  
Schodok kapitálového rozpočtu  
Výsledkom rozpočtového hospodárenie 
mesta k 30.06.2018 je prebytok bežného a 
kapitálového rozpočtu spolu  
Finančné operácie príjmové  
Finančné operácie výdavkové  
Hospodárenie z finančných operácií  
Zostatok disponibilných zdrojov mesta 
Liptovský Mikuláš po zapojení finančných 
operácií  

13 411 253,51  
10 808 825,38  
2 602 428,13  
2 077 785,46  

689 104,21  
1 388 681,25  
3 991 109,38  

 
 

848 575,11  
641 511,74  
207 063,37  

4 198 172,75  

 

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

 

11.Návrh na zmeny rozpočtu mesta LM na rok 2018  

Predložený materiál prezentovala Ing. Alena Vlčková. 

Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov z položky 

713002 – Nákup výpočtovej techniky (RF) v sume – 25 740 eur na položku 711003 – Nákup 

softvéru (RF) v sume – 25 740 eur. 

 

P
o
r.
čí
sl
o

 

K
R

YT
IE

 

FK EK 
Progr.          

Podprogr. 
NÁZOV SUMA v eur 

1. 
46 0111                                                                                                                                         713002 03.4  Nákup výpočtovej techniky (RF) - 25 740 

46 0111 711003 03.4  Nákup softvéru (RF) 25 740 
 

   
Pri zostavovaní rozpočtu na rozpočtový rok 2018 sa počítalo s realizáciou GDPR na základe 
legislatívnych požiadaviek. Zmluva na implementáciu GDPR bola podpísaná 07.08.2018 a až pri 
zostavovaní zmluvy a jej podpise sa kategorizovali jednotlivé položky. S ohľadom na rozpočtové 
pravidlá je potrebné rozpočtovo rozdeliť prostriedky v rámci schváleného rozpočtu a prideliť 
zodpovedajúcu ekonomickú klasifikáciu. 
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
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12.Návrh na predaj majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými 

právami mesta 

Predložený materiál prezentovala Ing. Renáta Todáková a Mgr. Anna Iľanovská. 
 
1.uzatvorenie Zámennej zmluvy na nehnuteľný majetok mesta 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, nasledovne:  

 
prebytočnú nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš – pozemok parc. č. 
KN-C 9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 
4401, nachádzajúci sa na ul. Ráztocká 

 
zameniť  
 

za nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve Filipa Radúcha, trvale bytom Štefánikova 
1513/23, 031 01 Liptovský Mikuláš – pozemok parc. č. KN-C 6/2 zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 43 m2, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 6/24-ín, čo k prevádzanému podielu predstavuje 
výmeru 10,75 m2, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 2640, nachádzajúci sa na ul. 
Ráztocká (mesto je na predmetnom pozemku podielovým spoluvlastníkom v podiele 18/24-ín). 

 
Nadobudnutím spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 6/24-ín k pozemku parc. č. KN-C 6/2 dôjde 
zo strany mesta k uplatneniu si zákonného predkupného práva v zmysle § 140 Občianskeho 
zákonníka.  Uvedenou zámenou si tak mesto zabezpečí parkovanie a vstup na vlastnom pozemku 
k stavbe: „rodinný dom“ súp. č. 24 postavený na parcele č. KN-C 4 vo vlastníctve mesta (LV č. 
4401). 
Žiadateľ Filip Radúch nadobudne uvedenou zámenou pozemok parc. č. KN-C 9, ktorý susedí 
s jeho stavbou: „rodinný dom“ súp. č. 714 postavený na parcele č. KN-C 5 a pozemkami parc. č. 
KN-C 5, KN-C 6/1, KN-C 7 (LV č. 2638), čím si zabezpečí vstup k domu cez vlastný pozemok ako 
aj parkovanie na vlastnom pozemku.  
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, a to pozemku pare. č. KN-C 9 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 41 m2 podľa znaleckého posudku č. 36/2018 zo dňa 25.06.2018 
vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Bohuslavom Babkom je stanovená na 1 159,48 eur, čo je 
28,28 eur/m2. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve vo veľkosti 6/24-ín 
Filipa Radúcha, a to pozemku pare. č. KN 6/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2 podľa 
znaleckého posudku č. 36/2018 zo dňa 25.06.2018 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. 
Bohuslavom Babkom je stanovená na 304,01 eur, t.j. 28,28 eur/m2, čo predstavuje hodnotu k 
prevádzanému podielu. Nakoľko všeobecná hodnota vzájomne zamieňaných nehnuteľností podľa 
znaleckého posudku nie je rovnaká, zmluvné strany sa pri podpise zmluvy dohodnú, že p. Filip 
Radúch doplatí mestu Liptovský Mikuláš rozdiel vo výške 855,47 eur. 
Cena zamieňaných nehnuteľností na základe dohody zmluvných strán je cena určená znaleckým 
posudkom. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 
31.08.2018 predstavuje 680,48 eur, čo je 16,597 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.  
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Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
-  nadobudnutím spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 6/24-ín k pozemku parc. č. KN-C 6/2 sa 
realizuje zákonné predkupné práva v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka v prospech mesta, 
ktoré je na predmetnom pozemku podielovým spoluvlastníkom vo veľkosti 18/24-ín, 
-  uvedenou zámenou sa mesto stane výlučným vlastníkom parcely č. KN-C 6/2, čím dôjde zo 
strany mesta k zabezpečeniu parkovania a vstupu cez vlastný pozemok k stavbe rodinného domu 
súp. č. 24 na parcele č. KN-C 4 vo vlastníctve mesta.  
          
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ za ceny dohodnuté podľa 
znaleckého posudku s tým, že pán Radúch doplatí rozdiel vo výške 855,47 eur. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
2.uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete 
(podzemného elektrického NN káblového vedenia vrátane príslušenstva elektroenergetického 
zariadenia), v k. ú. Liptovský Mikuláš – medzi povinným z vecného bremena, mestom Liptovský 
Mikuláš ako vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 5459/15 (LV č. 4401) a oprávneným z vecného 
bremena, spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 
010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, ako vlastníkom podzemného elektrického vedenia NN káblov 
vrátane príslušenstva elektroenergetického zariadenia, vybudovaného v rámci stavby: „SW: 9216 - 
Liptovský Mikuláš - Textilka - rekonštrukcia NN káblov“, na ktorú bolo vydané mestom Liptovský 
Mikuláš Oznámenie o ohlásení udržiavacích prác stavby pod č. ÚRaSP-2016/03427-02/VRV zo 
dňa 11.05.2016. Ide o výmenu jestvujúceho NN káblového vedenia umiestneného v zemi za nové 
káblové vedenie, ktoré je uložené v pôvodnej trase. 
Predmetom zmluvy je zriadenie časovo neobmedzeného a odplatného vecného bremena 
spočívajúce v práve uloženia NN káblov vrátane príslušenstva elektroenergetického zariadenia cez 
pozemok parc. č. KN-C 5459/15 (LV č. 4401) v rozsahu vyznačenom na porealizačnom 
geometrickom pláne č. 40971805-53/2017 a v práve vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete, 
v prospech vlastníka inžinierskej siete ako oprávneného z vecného bremena. Strana oprávnená z 
vecného bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena pri podpise zmluvy o vecnom 
bremene jednorazovú odplatu vo výške 3 530,24 eur, čo je cena stanovená znaleckým 
posudkom č. 281/2018 zo dňa 19.06.2018 vyhotoveného znaleckou organizáciou Znalex s. r. o., 
so sídlom Hronská 1, 960 01 Zvolen. 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 tak ako je navrhnuté 
v schvaľovacej časti návrhu. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 

3.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 – novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 579/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
98 m2, parc. č. KN-C 579/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2 a KN-C 578/2 záhrady 
o výmere 22 m2 /pozemky o výmere 174 m2/, podľa geometrického plánu č. 44026595-37/2018, 
nachádzajúcich sa na ul. Sihotskej, Jarolímovi Ratulovskému a manželke Anne Ratulovskej, 
obaja trvale bytom Sihotská 213/2, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné do BSM, za kúpnu cenu 
5 742 eur (t. j. 33 eur/m2). Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov 
k pozemkom parc. č. KN-C 579/6, KN-C 579/7 a KN-C 578/2, ktoré svojím oplotením tvoria 
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kompletný celok s pozemkami  parc. č. KN-C 576/1, KN-C 577 a stavbou: „Rodinný dom“ súp. č. 
213 postavenou na parcele č. KN-C 577, vo vlastníctve nadobúdateľov (LV č. 479). 
  Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2018 
predstavuje 1 142,36 eur, čo je 6,565 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: 
ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom parc. č. KN-C 579/6,  
KN-C 579/7 a KN-C 578/2, ktoré svojím oplotením tvoria kompletný celok s pozemkami parc. č. 
KN-C 576/1, KN-C 577, a stavbou: „Rodinný dom“ súp. č. 213 postavenou na parcele č. KN-C 577, 
vo vlastníctve žiadateľov. Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad skutkového a právneho 
stavu. Ide o prevod vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétnych záujemcov, nakoľko pozemky 
sú t. č. oplotené k rodinnému domu, a to už viac ako 70 tokov. 

 
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 

4.uzatvorenie Zámennej zmluvy na nehnuteľný majetok mesta 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, nasledovne:   
prebytočnú nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš – stavbu: „Garáž“ 
súp. č. 1637 postavenú na pozemku parcelné  č. KN-C 5550/2 (bez pozemku) zapísanú v katastri 
nehnuteľností na LV č. 4401 (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba súp. č. 1637 nie je 
evidovaný na liste vlastníctva), nachádzajúcu sa na ul. Družstevnej 

 
zameniť    
 

za nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Igora Belicu, trvale bytom Liptovský Ján č. 2063, 032 03 
Liptovský Ján, a to: 

a) novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 5589/8 zastavaná plochy a nádvoria o výmere 
351 m2 podľa geometrického plánu č. 36995258-22/2018, tvorený z pozemkov 
registra „E“ - parc. č. KNE 5565/1, 5564/1, 5563/1, 5562/1 zapísaných v katastri 
nehnuteľností na LV č. 8188, nachádzajúci sa na ul. Družstevnej, 

b) pozemok parc. č. KN-E 5563/2 orná pôda o výmere 89 m2, zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 8188, nachádzajúci sa na ul. Pod Hájom  

     /pozemky spolu o výmere 440 m2/. 
Uvedenou zámenou dôjde zo strany mesta k nadobudnutiu pozemku parc. č. KN-C 5589/8, na 
ktorom je v časti umiestnená a vybudovaná stavba „mestskej komunikácie“ a stavba „chodníka“ vo 
vlastníctve mesta a časť pozemku je využívaná ako parkovacia plocha, na ul. Družstevnej. 
Zároveň mesto nadobudne pozemok parc. č. KN-E 5563/2, na ktorom je  v časti umiestnená 
a vybudovaná stavba „mestskej komunikácie“ vo vlastníctve mesta a časť pozemku je využívaná 
ako parkovacia plocha, na ul.  Pod Hájom. 
 Žiadateľ nadobudne uvedenou zámenou stavbu: „Garáž“ súp. č. 1637, nakoľko pozemok parc. č. 
kN-C 5550/2 zastavaný touto stavbou a pozemok parc. č. KN-C 5550/5 ako priľahlá plocha, ktorá 
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou sú vlastníctvom žiadateľa.  
Cena zamieňaných nehnuteľností na základe dohody zmluvných strán je cena určená znaleckými 
posudkami. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, a to stavby: „Garáž“ súp. č. 
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1637 postavená na pozemku parc. č. KN-C 5550/2 (bez pozemku) podľa znaleckého posudku č. 
169/2018 zo dňa 22.8.2018 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom  je 
stanovená na  38 456,11 eur.  Všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve žiadateľa, a to 
pozemku parc. č. KN-C 5589/8 je stanovená na  9 326,07 eur (t. j. 26,57 eur/m2) a pozemku parc. 
č. KN-E 5563/2 je stanovená na 2 207,20 eur (t. j. 24,80 eur/ m2), spolu hodnota pozemkov 
predstavuje 11 533,27 eur, čo je podľa znaleckého posudku č. 169/2018 zo dňa 22.8.2018 
vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom.  
Nakoľko  hodnota vzájomne zamieňaných nehnuteľností podľa znaleckého posudku nie je 
rovnaká, zmluvné strany sa pri podpise zmluvy dohodnú, že pán Belica doplatí mestu rozdiel, čo 
predstavuje sumu 26 923 eur. V zámennej zmluve bude dohodnuté, že p. Belica uhradí mestu 
uvedený rozdiel   v mesačných splátkach 2 243,58 eur (posledná mesačná splátka bude vo výške 
2 243,62 eur) po dobu 18 mesiacov od podpísania kúpnej zmluvy, pričom návrh na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude podaný až po zaplatení celej sumy. 
Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2018 
predstavuje hodnotu 0,- eur. 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 majetkovoprávnemu 
usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom parc. č. KN-C 5589/8 a parc. č. KN-E 5563/2 v k. 
ú. Liptovský Mikuláš, na ktorých je v časti umiestnená a vybudovaná stavba „mestskej 
komunikácie“ a stavba „chodníka“ vo vlastníctve mesta a časť pozemku je využívaná ako 
parkovacia plocha, 
- zo strany žiadateľa dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníckych vzťahov k stavbe, 
ktorá je postavená na pozemku parc. č. kN-C 5550/2 vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ je aj 
výlučným vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 5550/5 ako priľahlej plochy, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou, 
- žiadateľ užíva stavbu garáže na základe nájomnej zmluvy od roku 2012.  
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ podľa cien určených v znaleckom 
posudku, pričom p. Belica doplatí mestu rozdiel 26 923 eur v mesačných splátkach po dobu 18 
mesiacov. 
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. 
Liptovský Mikuláš – pozemku parc. č. KN-C 7125/24 zastavané plochy a nádvoria o výmere 286 
m2 (LV č. 4401) nachádzajúceho sa na ul. Priemyselnej, 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 (t. j. 33 eur/m2), za účelom scelenia susedných pozemkov parc. č. KN-C 7125/3, 
7125/10, 7125/11, 7125/18 vrátane stavby: „Prevádzka - dielne“ súp. č. 2663 stojacej na parcele č. 
KN-C 7125/3 vo vlastníctve nadobúdateľa (LV č. 4842) v uzavretom areáli spoločnosti Orbichlad, 
s.r.o. Liptovský Mikuláš a následne za účelom rozvoja firmy, t. j. plánovaná výstavba skladovej 
haly na paletový tovar. 
    Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 7125/24 podľa znaleckého posudku č. 194/2016 zo 
dňa 16.08.2016 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 
7 178,60 eur, zaokrúhlene na 7 200 eur, čo je 25,10 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného 
majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2018 predstavuje sumu 4 739,30 eur, čo je 16,571 
eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia 
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a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne III., pričom minimálna kúpna 
cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 18 eur/m2- 33 eur/m2. 
  Ide o prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je 
potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej 
tabuli mesta a internetovej stránke mesta.   

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

- pozemok, ktorý je predmetom odpredaja (úzky pás) sa nachádza pri pozemkoch parc. č. 
KN-C 7125/3, 7125/10, 7125/18 a stavbe: „Prevádzka - dielne“ súp. č. 2663 stojacej na 
parcele č. KN-C 7125/3 vo vlastníctve žiadateľa, ktorý ho využije na scelenie so svojim 
vlastníctvom,  

- z hľadiska situovania je prevádzaný pozemok pre mesto nevyužiteľný, pre svoje 
umiestnenie má obmedzené samostatné využitie a je určený len pre konkrétneho 
záujemcu. Nakoľko časť prevádzaného pozemku sa nachádza aj pri pozemkoch parc. č. 
KN-C 7125/20, 7125/19 vo vlastníctve fyzickej osoby a pri pozemkoch parc. č. KN-C 
7125/1 a KN-C 7125/22 vo vlastníctve  právnickej osoby, tí písomne vyjadrili svoj 
nezáujem o jeho odkúpenie. 

 
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 Nájomnej zmluvy na prenechanie dočasne prebytočného nehnuteľného majetku 
mesta do nájmu spôsobom podľa  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. Liptovský Mikuláš – pozemok parc. č. 
KN-C 358/47 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2913 m² podľa geometrického plánu č. 204-
85/2018, nachádzajúci sa v areáli bývalých Považských kasární, v prospech nájomcu spoločnosti 
AŠG, s.r.o., so sídlom ul. Komenského 3939, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 414 450; na dobu 
určitú 10 rokov,  za nájomné vo výške 1 456,50 eur/ročne (t. j. 0,50 eur/m²/rok). Účelom nájmu je 
využitie spevnenej plochy pre potreby autocvičiska a dopravnej výchovy. 
V nájomnej zmluve sa nájomca zaviaže, že počas trvania doby nájmu poskytne bezodplatne 
predmet nájmu, za účelom konania preventívno-výchovných akcií pre deti materských škôl 
v spolupráci so záchrannými zložkami Ministerstva vnútra SR pod názvom: „Bezpečne a zdravo“ 
so zameraním na vzdelávanie v doprave, a v spolupráci s Evanjelickou základnou školou biskupa 
Jura Janošku  na podujatie konané na „MDD“ so zameraním na bezpečnosť v doprave. Za tým 
účelom sa nájomca v nájomnej zmluve zaviaže bezodplatne poskytnúť aj dopravné prostriedky 
v jeho vlastníctve.  
Ide o prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený nájom podlieha 
zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

-   pozemok, ktorý je predmetom nájmu sa nachádza pri pozemkoch parc. č. KN-C 358/5, 
KN-C 358/33 a stavbe: „BUDOVA _VSB“ súp. číslo 3939 stojacej na parcele č. KN-C 358/5 
vo vlastníctve spoločnosti (LV č. 6497),  
-  spoločnosť predmetný pozemok využíva od roku 2005 ako spevnenú plochu pre potreby 
autocvičiska  a dopravnej výchovy,  
-   spoločnosť na vlastné náklady (vo vlastnej réžii a so svojimi dopravnými prostriedkami) 
vykonáva pre deti materských škôl preventívno – výchovné akcie v spolupráci so 
záchrannými zložkami Ministerstva vnútra SR pod názvom: „Bezpečne a zdravo“ so 



 

 

 

 
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 
 

20 

 

 

zameraním na vzdelávanie v doprave. Zároveň v spolupráci s Evanjelickou základnou školou 
biskupa Jura Janošku vykonáva na „MDD“ akciu so zameraním na bezpečnosť v doprave,  
-  spoločnosť ako jediná autoškola v regióne Liptova vykonáva dopravnú výchovu, ktorá je 
súčasťou vzdelávacieho programu vzdelávania detí základných škôl v oblasti prevencie 
výskytu dopravnej nehodovosti.  
 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ za cenu nájomného vo výške 
1 456,50 určenú v zmysle platných zásad hospodárenia. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

7.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, v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. 
Stodolovcov a ul. Čsl. Brigády) – pozemkov parc. č. KN-C 1730/7 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 40 m², parc. č. KN-C 1730/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m², parc. č. KN-
C 1730/64 zastavané plochy a nádvoria o výmere 151 m² podľa geometrického plánu č. 
36735299-76/2018 /pozemky spolu o výmere 232 m²/ v prospech Vladimíra Droppu, trvale bytom 
Nová 4586/26, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica-Nábrežie, za kúpnu cenu 11 600 eur (t. j. 50 
eur/m²). Účelom prevodu je na pozemkoch parc. č. KN-C 1730/7, KN-C 1730/15 vybudovať 6 
parkovacích stání a na pozemku parc. č. KN-C 1730/64 vybudovať 3 parkovacie stánia, okapový 
chodník a vstup k budove súp. č. 4347 stojacej na parcele č. KN-C 1730/51, potrebné v rámci 
zriadenej prevádzky auto-elektro servisu vo vlastníctve nadobúdateľa (LV č. 6805).  
V kúpnej zmluve sa kupujúci zaviaže zachovať, resp. nepoškodiť existujúce stromy prípadnými 
výkopovými prácami spojenými s plánovaným vybudovaním parkovacích stání v blízkosti drevín 
a tieto výkopové práce vykonať v súlade s ustanoveniami slovenskej technickej normy.  
V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemok parc. č. KN-C 1730/64 
sú trasované siete verejného vodovodu a podzemný elektrický NN rozvod a cez pozemky parc. č. 
KN-C 1730/7, 1730/15 je vedený podzemný elektrický VN rozvod, plynový rozvod a potrubie 
dažďovej kanalizácie. V prípade, ak sa v budúcnosti geodetickým vytýčením preukáže existencia 
trasy verejného osvetlenia a stĺpov verejného osvetlenia s ich ochranným pásmom na 
prevádzaných pozemkoch, kupujúci sa zaviaže k povinnosti následne uzatvoriť s mestom ako 
vlastníkom kábla a stĺpov verejného osvetlenia zmluvu o zriadení vecného bremena, pričom vecné 
bremeno bude časovo neobmedzené a bezodplatné, a práva a povinnosti z takto uzatvorenej 
zmluvy prejdú na každého ďalšieho vlastníka pozemkov. 
 Všeobecná hodnota pozemkov podľa znaleckého posudku č. 80/2018 zo dňa 26.07.2018 
vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Jozefom Pavlíkom je stanovená na 6 238,48 eur, zaokrúhlene 
6 200 eur, čo je 26,89 eur/m². Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v 
účtovníctve k 31.08.2018 predstavuje 3 850,50 eur, čo je 16,597 eur/m². Pozemky, ktoré sú 
predmetom prevodu sa podľa 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:  

- pozemky, ktoré sú predmetom odpredaja sa nachádzajú pri pozemkoch parc. č. KN-C 
1730/21, KN-C 1730/22, KN-C 1730/51 a stavbách: „Výmenníková stanica“ súp. č. 4347 
postavená na parcele č. KN-C 1730/51, „Garáž“ súp. č. 3746 postavená na parcele č. KN-C 
1730/21 a „Garáž“ bez súp. č. postavená na parcele č. KN-C 1730/22 vo vlastníctve 
žiadateľa (LV č. 1409, 1549, 6805);  
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- pozemok parc. č. KNC 1730/64, ktorý je predmetom predaja je priľahlou plochou, ktorá 
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou  súp. č. 4347  vo 
vlastníctve žiadateľa, 
-  na prevádzaných pozemkoch žiadateľ vybuduje okapový chodník, vstup do budovy, 
v ktorej je zriadená prevádzka auto-elektro servisu a spolu 9 parkovacích stání potrebných 
pre prevádzku tohto servisu, čím sa v danej lokalite zlepší situácia s chýbajúcimi parkovacími 
plochami; zákazníci auto-elektro servisu t.č. parkujú na trávnatých plochách a pri radových 
garážach, čím častokrát dochádza aj k zamedzeniu prístupu vlastníkom týchto garáží; 
-  chýbajúce parkovacie miesta sú nevyhnutné aj k plánovanej legalizácii prevádzky 
autoservisu; podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš sa stavba 
výmenníkovej stanice nachádza v urbanistickom bloku: „obytné územie s prevahou bytových 
domov“, pričom zariadenia občianskej vybavenosti (prevádzka autoservisu) nerušiace obytné 
prostredie sú prípustné (bez klampiarskych prác a striekania, lakovania); 
- prevádzané pozemky majú obmedzené samostatné využitie vzhľadom na svoju polohu, 
veľkosť a súčasnú zastavanosť inžinierskymi sieťami a ich ochranných pásiem a do budúcna 
je ich možné využiť len ako spevnené plochy. Pre mesto sú nevyužiteľné a účelné len pre 
konkrétneho záujemcu. 
 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu  50 eur/m² a  predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

8.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, nachádzajúce sa v priemyselnej zóne – pozemku parc.č. KN-C 1327/9 ostatné plochy 
o výmere 205 m2 („diel 1“) a novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 1327/149 ostatné plochy 
o výmere 2 635 m2 („diel 2“), podľa geometrického plánu č. 47457325-28/2018, pričom pozemky sú 
vytvorené z pozemku parc. č. KN-E 2790/511 zapísaného v registri „E“  v katastri  nehnuteľností  
na  LV  č. 2041 v prospech mesta  Liptovský Mikuláš /pozemky spolu o výmere 2 840 m2/, 
v prospech spoločnosti MTS, spol. s r.o., so sídlom 027 55 Krivá 53, IČO: 36 001 368, za kúpnu 
cenu 142 000 eur (t.j. 50 eur/m2). Účelom prevodu je zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam, 
a to pozemkom parc.č. KN-C 1327/7, parc.č. KN-C 1327/12 a stavbe: „SKLADY“ súp.č. 832 
stojacej na pozemku parc.č. KN-C 1327/12 vo vlastníctve spoločnosti (LV č. 434), ako aj scelenie 
s predmetnými nehnuteľnosťami. 
V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že na časti pozemku parc.č. KN-C 
1327/149  sa nachádza „murovaná rozostavaná neomietnutá stavba“ bez súpisného čísla, ktorá 
bola postavená bez stavebného povolenia neznámym vlastníkom, ktorá nie je evidovaná na liste 
vlastníctva, ani zakreslená v katastrálnej mape. V zmluve sa kupujúci zaviaže predmetnú stavbu 
odstrániť na vlastné náklady a v prípade nebezpečného odpadu (strecha predmetnej stavby je 
vyhotovená z vlnitej eternitovej krytiny - azbest) aj jeho likvidáciu v súlade s príslušnou legislatívou 
v oblasti nakladania s odpadmi. 
Všeobecná hodnota pozemkov parc.č. KN-C 1327/9 a parc.č. KN-C 1327/149 podľa znaleckého 
posudku č. 115/2018 zo dňa 21.08.2018 vyhotoveného znalcom Ing. Danou Piatkovou je 
stanovená na 59 753,60 eur, zaokrúhlene 59 800 eur, t.j. 21,04 eur/m2. Zostatková hodnota 
prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2018 predstavuje 142,15 eur, t.j. 
0,050 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 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých 
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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 
1327/7, parc.č. KN-C 1327/12 a stavbe: „SKLADY“ súp.č. 832 stojacej na parcele č. 
KN-C 1327/12, v k. ú. Okoličné vo vlastníctve spoločnosti (LV č. 434), ktorá ich využije 
na zabezpečenie prístupu k svojim nehnuteľnostiam, ako aj na scelenie s týmito 
nehnuteľnosťami;  

- spoločnosť MTS, spol. s r.o. sa rozhodla rozšíriť svoje pôsobenie a kapacity na región 
Liptov,  v oblasti automatizácie, pričom plánuje vytvoriť nové pracovné miesta pre cca 
100 zamestnancov, s vyhliadkou na rozšírenie kapacity až na 250 zamestnancov, 

- pozemky sú z hľadiska ich situovania v blízkosti komunikácie s jej ochranným pásmom 
pre mesto nevyužiteľné a preto sú účelné len pre konkrétneho záujemcu. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu  50 eur/m² a  predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 
 

9.  uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskych 
sietí -priemyselnej kanalizácie a dažďovej kanalizácie, v k. ú. Liptovský Mikuláš – medzi povinným 
z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 3326/2, 
KN-C 3326/612, KN-C 3326/613, KN-C 3326/614, KN-C 6659/16 (LV č. 4401), KN-E 3318/1, KN-E 
3319/1, KN-E 3319/2 a KN-E 6660/212 (LV č. 7123) a oprávneným z vecného bremena, 
spoločnosťou SlovTan Contract Tannery spol. s r.o., so sídlom Priemyselná 1, 031 01 
Liptovský Mikuláš, IČO: 31 592 635, ako prevádzkovateľom a vlastníkom priemyselnej a dažďovej 
kanalizácie, vybudovaných v rámci stavby: „Kanalizácia Kožiarskych závodov 07-09, I. II. III. 
stavba“, na ktoré bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia v Liptovskom Mikuláši-
oddelenia štátnej vodnej správy a ochrany ovzdušia kolaudačné rozhodnutie pod č. ŠVS 36/1991 
Mk zo dňa 27.02.1991. Predmetom zmluvy bude zriadenie odplatného časovo neobmedzeného 
vecného bremena,  a to: 

a)  priemyselnej kanalizácie cez pozemky parc. č. KN-C 3326/2, KN-C 3326/612, KN-
C 3326/613 (LV č. 4401), KN-E 3318/1, KN-E 3319/1, KN-E 3319/2 a KN-E 
6660/212 (LV č. 7123);  

b)  dažďovej kanalizácie cez pozemky parc. č. KN-C 3326/2, KN-C 3326/614, KN-C 
6659/16 (LV č. 4401) a KN-E 6660/212 (LV č. 7123),  

v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne č. 36735299-70/2018 overeného dňa 12.06.2018 
pod poradovým číslom 565/2018.  
Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka zaťažených pozemkov, ako 
povinného z vecného bremena, strpieť na zaťažených pozemkoch v prospech oprávneného z 
vecného bremena výkon práva:  

- uloženia, zriadenia, užívania, údržby, zmien, opráv, rekonštrukcie alebo odstránenia 
priemyselnej     kanalizácie a dažďovej kanalizácie,  

- právo vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a 
dopravnými  prostriedkami na zaťažené pozemky za účelom, uloženia, užívania, 
prevádzkovania, kontroly, opravy, údržby, výmeny alebo odstránenia priemyselnej 
kanalizácie a dažďovej kanalizácie alebo ich častí.  

Strana oprávnená z vecného bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena pri podpise 
zmluvy jednorazovú odplatu vo výške 2 270 eur, čo je cena stanovená znaleckým posudkom č. 
144/2018 zo dňa 10.07.2018 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom. Ide 



 

 

 

 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96,  

e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111 
 

23 

 

 

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 tak ako je navrhnuté 
v schvaľovacej časti návrhu.  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

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; zriadenie 
vecného bremena v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v k.ú. Liptovský Mikuláš, a to: 

a) stavba: „TLAČ.STRED.A ŠATNE“ súp. č. 2591 postavená na parcele č. KN-C 692/4,  
b) pozemok parc.č. KN-C 692/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2, 
c) pozemok parc.č. KN-C 692/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 601 m2, 
d) pozemok parc.č. KN-C 694/4 záhrady o výmere 121 m2, 
e) pozemok parc.č. KN-C 691/2 záhrady o výmere 23 m2, 
f) pozemok parc.č. KN-C 691/3 záhrady o výmere 10 m2, 
g) pozemok parc.č. KN-C 698/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, 
h) pozemok parc.č. KN-C 698/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, 

/pozemky spolu o výmere 1 129 m2/ 
zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 4401 v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 
1/1, nachádzajúce sa na ul. Partizánov, v prospech spoločnosti JL aréna s.r.o., so sídlom 
Vajanského 4631/13B, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47 243 121, za kúpnu cenu ... eur (t.j. ... 
eur/m2). Účelom prevodu je rekonštrukcia stavby: „TLAČ.STRED.A ŠATNE“ súp.č. 2591 
postavenej na parcele č. KN-C 692/4 na športovú ubytovňu a scelenie s pozemkami parc.č. KN-C 
694/1, parc.č. KN-C 694/9 a stavbou: „Tréningová hala“ súp.č. 4631 postavenou na parcele č. KN-
C 694/9, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti JL aréna s.r.o.  
Súčasťou kúpnej zmluvy bude aj zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu 
a vstupu osobami, v práve prejazdu a vjazdu motorovými a nemotorovými vozidlami cez a na 
pozemok parc.č. KN-C 692/9 v celom jeho rozsahu v prospech vlastníka stavieb: „ZIMNÝ 
ŠTADIÓN“ súp.č. 989 postavený na parcele č. KN-C 692/2 a „STROJOVŇA ZŠ“ súp.č. 4235 
postavená na parcele č. KN-C 692/3, pričom pôjde o časovo neobmedzené a odplatné vecné 
bremeno, za jednorazovú odplatu 6450 eur, čo predstavuje ½ - icu všeobecnej hodnoty vecného 
bremena na základe znaleckého posudku č. 119/2018 zo dňa 30.05.2018 vyhotoveného znalcom 
Ing. Miroslavom Todákom. 
V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci súhlasí a zaväzuje sa strpieť, aby i po nadobudnutí 
právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností,  bol 
pozemok parc.č. KN-C 692/9 naďalej využívaný spoločnosťou BETPRES, s.r.o., so sídlom Boženy 
Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 684 343, ako zariadenie staveniska (vrátane 
pohybu a prechodu pracovníkov zhotoviteľa, ako aj prejazdu motorových vozidiel), v rámci 
zhotovenia diela „Prístavba a stavebné úpravy Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši“, na Ul. 
Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, ktoré je realizované v zmysle projektovej dokumentácie 
na stavbu s názvom „Rekonštrukcia Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláš – zmena stavby pred 
dokončením“, a to do 28.02.2019.  
V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemky parc.č. KN-C 694/4, 
parc.č. KN-C 691/2, parc.č. KN-C 691/3, parc.č. KN-C 698/2 a parc.č. KN-C 698/3  prechádza 
verejná kanalizácia DN 1000 s ochranným pásmom 2,5 m od okraja kanalizácie na obe strany. 

Všeobecná hodnota pozemkov parc.č. KN-C 694/4, parc. č. KN-C 691/2, parc.č. KN-C 
691/3,parc.č. KN-C 698/2 a parc.č. KN-C 698/3 podľa znaleckého posudku č. 58/2017 zo dňa 
02.03.2017 vyhotoveného znalcom Ing. Miroslavom Todákom je stanovená na 3962,40 eur, 
zaokrúhlene 3 960 eur, t.j.15,24 eur/m2. 



 

 

 

 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96,  

e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111 
 

24 

 

 

Všeobecná hodnota stavby „TLAČ.STRED. A ŠATNE“ súp.č. 2591 postavená na parcele č. KN-C 
692/4 a pozemkov parc.č. KN-C 692/4 a parc.č. KN-C 692/9 podľa znaleckého posudku č. 
119/2018 zo dňa 30.05.2018 vyhotoveného znalcom Ing. Miroslavom Todákom, je stanovená na 
233 322,63 eur, zaokrúhlene 233 000 eur. Z toho všeobecná hodnota stavby „TLAČ.STRED. 
A ŠATNE“ súp.č  2591 predstavuje 187 517,64 eur a pozemkov parc.č. KN-C 692/4 a parc.č. KN-C 
692/9 predstavuje 45 804,99 eur, t.j. 52,71   eur/m2. 

Všeobecná hodnota vecného bremena podľa znaleckého posudku č. 119/2018 zo dňa 30.05.2018 
vyhotoveného znalcom Ing. Miroslavom Todákom, je stanovená na 12 882,40 eur, zaokrúhlene 
12 900 eur. 
Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2018 
predstavuje spolu  89 639,75 eur, z toho stavba súp.č. 2591 je v hodnote 72 489,77 eur a pozemky 
sú v hodnote 17 149,98 eur, t.j. 15,19 eur/m2.  Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa podľa 
platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú 
v zóne I., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 66 eur/m2 
– 100 eur/m2. Ide o prevod majetku 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 webovom sídle mesta. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
- spoločnosť JL aréna s.r.o. na základe Koncesnej zmluvy č. 59/2013/Práv. na rekonštrukciu 
technológie strojovne zimného štadióna a na služby spojené s prevádzkou zimného štadióna 
zo dňa 11.03.2013 v znení Dodatku č. 1, užíva stavbu „TLAČ.STRED. A ŠATNE“ súp.č. 
2591 postavenú na parcele č. KN-C 692/4 a pozemok parc.č. KN-C 692/4, 
- spoločnosť JL aréna s.r.o. je na základe Nájomnej zmluvy č. 61/2013/Práv. zo dňa 
22.03.2013 nájomcom pozemkov parc.č. KN-C 692/9, KN-C 694/4, KN-C 698/2, KN-C 698/3, 
KN-C 691/2 a KN-C 691/3, 
- stavba „TLAČ.STRED.A ŠATNE“ súp.č. 2591 stojaca na parcele č. KN-C 692/4, bola daná 
do užívania v osemdesiatych rokoch minulého storočia, je v pôvodnom stave a preto 
vzhľadom na svoj vek a stav, vyžaduje celkovú rekonštrukciu (zateplenie fasády, výmenu 
okien a rozvodov, hydrodynamické vyregulovanie sústavy ústredného kúrenia...), 
- po rekonštrukcii stavby „Zimný štadión“ súp.č. 989 postavenej na parcele č. KN-C 692/2 by 
bola stavba „TLAČ.STRED.A ŠATNE“ súp.č. 2591 postavená na parcele č. KN-C 692/4 
prázdna a v stave, v akom sa v súčasnosti nachádza, pre mesto nevyužiteľná, nakoľko 
v zrekonštruovanom Zimnom štadióne sa vytvoria nové reprezentatívne priestory pre účely 
VIP, tlačového strediska, kancelárií  a šatne mládeže, 
- spoločnosť JL aréna s.r.o. plánuje stavbu „TLAČ.STRED.A ŠATNE“ súp.č. 2591 postavenú 
na parcele č. KN-C 692/4 zrekonštruovať na športovú ubytovňu, ktorá v súčasnosti chýba 
v areáli zimných štadiónov, čím sa doplní ich vybavenosť, 
- odpredajom stavby „TLAČ.STRED.A ŠATNE“ súp.č. 2591 postavenej na parcele č. KN-C 
692/4 a pozemku parc.č. KN-C 692/4 v prospech spoločnosti JL aréna s.r.o. sa mestu 
Liptovský Mikuláš poníži o 12 997,93 eur ročná odplata peňažného plnenia v zmysle 
koncesnej zmluvy,  
-  pozemky, ktoré sú predmetom odpredaja a stavba „TLAČ.STRED.A ŠATNE“ súp.č. 2591 
postavená na parcele č. KN-C 692/4, sa nachádzajú pri pozemkoch parc.č. KN-C 694/1 
a parc.č. KN-C 694/9 a stavbe „Tréningová hala“ súp.č. 4631 postavenej na parcele č. KN-C 
694/ v k. ú. Liptovský Mikuláš vo vlastníctve žiadateľa, ktorý ich  využije na  scelenie  svojho 
majetku. 
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Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. Odporúča pri odpredaji stavby 
a pozemkov pre JL Arénu kúpnu cenu spolu 237 282 eur, čo je cena podľa znaleckého posudku. 
Ďalej komisia odporúča uhradiť jednorázovú odplatu za vecné bremeno 6 450 eur JL Aréne, čo je 
polovičná hodnota znaleckého posudku / vecné bremeno práva prechodu a prejazdu/. 
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 

11.Dodatok č. 2 ku Koncesnej zmluve č. 59/2013/Práv. na rekonštrukciu technológie strojovne 
zimného štadióna a na služby spojené s prevádzkou zimného štadióna zo dňa 11.3.2013 v znení 
dodatku č. 1, ktorý je prílohou tohto uznesenia.  
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila dodatok č. 2  prerokovať v MsR a MsZ tak ako je to predložené v návrhu.  
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 

12.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 a k. ú. Liptovská Ondrašová – líniovej 
stavby: „železničná vlečka“ v dĺžke 867,70 m – 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 a k. ú. Liptovská 
Ondrašová – líniovej stavby: „železničná vlečka“ v dĺžke 867,70 m, nasledovne: 

 
Osobitne schvaľované podmienky 

schválené Mestským zastupiteľstvom Liptovský Mikuláš uznesením č. ..../2018 zo dňa 
13.09.2018 

 
I. 

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

líniovej stavby: „železničná vlečka“ v dĺžke 867,70 m postavená v časti na pozemkoch v k. ú. 
Liptovská Ondrašová, a to parc. č. KN-C 1151, 1152/3, 1152/4, 1153/2, KN-C 1152/2, 1153/1 (LV 
č. 4401, bez pozemkov) a v časti na pozemku v k. ú. Liptovský Mikuláš, a to parc. č. KN-C 6672/12 
(LV č. 5885, bez pozemku) pozostávajúca z koľajníc, podvalov, zvršku, kameniva. 

 
(ďalej len „predmet súťaže“) 

 
2. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 5 098,74 
eur (slovom: päťtisícdeväťdesiatosem eur a sedemdesiatštyri eurocentov).  
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. Všeobecná hodnota železničnej vlečky podľa znaleckého posudku č. 38/2018 zo dňa 
09.04.2018 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 2405,97 eur, 
zaokrúhlene 2410 eur. Zostatková hodnota železničnej vlečky ako celku v dĺžke 867,70 m vedenej 
v účtovníctve k 31.08.2018 predstavuje sumu 5 098,74 eur.  
3. Výšku finančnej zábezpeky, ktorá predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny t. j. 1  020 
eur (slovom: jedentisícdvadsať eur) zloží navrhovateľ 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 
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úrokov z peňažných prostriedkov zložených na účte mesta tvoriacich zábezpeku až ku dňu 
vrátenia zábezpeky, resp. úhrady kúpnej ceny so započítaním finančnej zábezpeky.  
4. 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. 
5. 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 
13.09.2018. 
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila minimálnu cenu na predaj 5 098,74, čo je zostatková hodnota nehnuteľnosti.   
Za: 5             Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 

13.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. Okoličné  – pozemku parc. č. KN-C 783/26 ostatné 
plochy o výmere 7580 m2 – obchodnou verejnou súťažou (ďalej len “OVS“), 
  b)   podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky 
obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Okoličné – pozemku parc. č. KN-C 
783/26 ostatné plochy o výmere 7580 m2, nasledovne: 

 
Osobitne schvaľované podmienky 

schválené Mestským zastupiteľstvom Liptovský Mikuláš uznesením č. ..../2018 zo dňa 13.09.2018 
 

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 783/26 ostatné plochy o výmere 7580 m2, 
nachádzajúceho sa v k. ú. Okoličné, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, zapísaného 
na LV č. 631 v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym 
odborom.  
2.   Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže: 
 Pozemok parc. č. KN-C 783/26 v k.ú. Okoličné  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 „územie priemyselnej a stavebnej výroby “. 
Maximálna výška zástavby v predmetnom bloku sú 4 nadzemné podlažia a index zastavanej 
plochy je max.70 %.  
Prevládajúce  funkčné využitie tohto bloku je formujúce typický charakter prostredia 
charakteristický nekompaktnou zástavbou, tvorenou prevažne zástavbou halových 
a technologických objektov, sústredených v neverejných areáloch, s nízkym podielom zelene 
a vysokým podielom spevnených plôch, s vysokými nárokmi na obsluhu nákladnou dopravou 
a nízkymi nárokmi na kvalitu životného prostredia. Najmä: zariadenia priemyselnej výroby 
a stavebníctva, zariadenia energetiky lokálneho významu okrem bioplynových staníc /fotovoltaická 
elektráreň, paroplynový cyklus,./, sklady, zariadenia výrobných služieb,... 
Prípustné je funkčné využitie zvyšujúce komplexnosť služieb pre priemyselnú a stavebnú výrobu 
a nelimitujúce jeho využitie pre tieto funkcie. Najmä: administratívne budovy slúžiace priľahlým 
výrobným areálom, zariadenia obchodu a služieb viazané na priemyselnú výrobu, zariadenia 
verejného stravovania, zariadenia pre šport a rekreáciu lokálneho významu, hromadné garáže, 
obslužné areály pre dopravu, plochy upravenej zelene, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace 
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pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej 
dopravy, ČSPH, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heliportu – podmienené 
preverením podrobnejšou dokumentáciou a enviromentálnou štúdiou, ktorá bude zohľadňovať 
nielen územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, zariadenia odpadového 
hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovín,.../,... 
Neprípustné je funkčné využitie, ktoré je svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi 
nezlučiteľné  
s prevládajúcim využitím územia pre priemyselnú  a stavebnú výrobu. Najmä: rodinné domy, 
bytové domy, zariadenia prechodného ubytovania, zariadenia kultúry, školstva, zdravotníctva, 
sociálnych služieb, zariadenia OV celomestského a regionálneho významu, zariadenia pre šport 
a rekreáciu celomestského a regionálneho významu, zariadenia poľnohospodárskej výroby /chov 
hospodárskych zvierat,.../, zariadenia nadradených systémov technickej infraštruktúry, zariadenia 
pohrebníctva /cintoríny, urnové háje, krematóriá/,... 
Potrebný počet parkovacích stání podľa platných STN je nutné zabezpečiť na vlastnom pozemku. 
Pozemok je zo severu v dotyku s plánovanou komunikáciou B1 I/18 MZ 14/50, čo je potrebné 
rešpektovať. 
Územný plán mesta Liptovský Mikuláš je zverejnený na www.mikulas.sk. 
3.    Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 250 140 
eur,  t. j. 33 eur/m2. 
Kúpnu cenu zníženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok 
obchodných verejných súťaží uhradí víťaz súťaže najneskôr do 14 dní od uzatvorenia kúpnej 
zmluvy. Cena predmetnej nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku č. 96/2018 
vypracovaného znalcom  Ing. Danou Piatkovou zo dňa 11.07.2018 ako všeobecná hodnota 
majetku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje sumu 166 077,80 eur, zaokrúhlene 166 000 
eur, t. j. 21,91 eur/m2. Cena  predmetu súťaže je určená na základe znaleckého posudku a Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení.  
Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.08.2018 
predstavuje 377,41 eur, čo je 0,050 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom OVS sa podľa platných 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš  nachádza v  II. zóne, 
pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 - 66 
eur/m2. 
4.    Výšku finančnej zábezpeky, ktorá predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny, t. j.      
50 000 eur , zloží navrhovateľ 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 
13.09.2018. 
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Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila minimálnu cenu do súťaže  33 eur/m2 . Výšku finančnej zábezpeky odporučila 
vo výške 20%. a 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 30.8.2018                                                     predseda  
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