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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 

 
Záznam zo zasadnutia    komisie finančnej a majetkovo-právnej  

zo dňa 27.11.2017 o 13.30 hod. v zasadacej miestnosti č. 305 v budove MsÚ 
v Liptovskom Mikuláši. 

 
 
Prítomní členovia: Ing. Rudolf Urbanovič – predseda komisie,  Ing. Marta Gutraiová,   p. Miroslav 
Burgel, MUDr. Miroslav Boďa 
 
Prítomní členovia poradného zboru: Ing.  Jaroslav Lehotský , JUDr. Alena Oberučová , Ing. 
Miroslav Uličný  
  
Hlavný kontrolór mesta:  PhDr. Jozef Fiedor 
 
Tajomníčka komisie: Ľubica Kubovčíková  
Zasadnutie viedol predseda komisie. Privítal prítomných členov, uviedol program, ktorý je potrebné 
prerokovať na zasadnutí.  
 
P r o g r a m : 
1/ Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný  
odpad, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN    
 
2/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „ Mikulášska cyklotrasa ako ekologická 
alternatíva dopravy – 4. etapa „ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-
2020    
 
3/ Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských 
zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2018  
 
4/ Návrh rozpočtu príspevkových organizácií na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020 – 
Informačné centrum   
   
5/ Časový harmonogram rekonštrukcií miestnych komunikácií  na roky 2018-2023   
 
6/ Dodatok č. 12 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej 
autobusovej dopravy na území mesta  v LM v znení dodatkov č. 1-11     
 
7/ Správa o výsledkoch z vykonávaných kontrol uzatvorenia Skládky TKO veterná Poruba 
a uložených opatrení na odstránenie nedostatkov    
 
8/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie 
s majetkovými právami mesta     
 
9/ Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta LM     
 
10/ Návrh na založenie Združenia obcí – Cyklodoprava Horný Liptov     
 
11/ Návrh na založenie s.r.o. Mestské športové zariadenia    
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12/ Návrh rozpočtu príspevkových organizácií  mesta na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020 
– Verejnoprospešné služby mesta        
 
13/ Návrh rozpočtu mesta a jeho rozpočtových organizácií na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-
2020    
 
1/Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN  
Predložený materiál prezentovala Ing. Makovická. 
K čl. 1 
Zjednodušenie prvého odstavca úplného znenia VZN č. 9/2008/VZN bez vymenovania príslušných 
paragrafov. 
  
K čl. 2: 
 Dobrovoľnícka činnosť bola schválená formou VZN na odpracovanie miestneho poplatku 
za komunálne odpady v minulom roku. 
  Predvolanie neplatičov bolo realizované fyzicky Mgr. Veronikou Bánikovou – sociálnou 
manažérkou pre MRK. Práce v prospech mesta sa vykonávajú na separačnej hale, 
u koordinátorov mesta a na cintoríne. Celková výška odpustených a znížených poplatkov k 15. 11. 
2017 je 7 349,91 eur. Výška zazmluvnených nedoplatkov je 13 373,50 eur. V prípade, že 
dobrovoľník neodpracuje zazmluvnený počet hodín a tým aj celkový nedoplatok rieši sa exekučne 
zrážkami zo mzdy alebo prikázaním pohľadávky z účtu, konkrétne u 11 dlžníkov v sume 5 504,95 
eur. Dobrovoľnícka činnosť prispela aj k pravidelným splátkam u 6 dlžníkov, ktorí si nedoplatky 
z určitých dôvodov nemôžu odpracovať, doteraz bolo uhradených 270 eur. 83 % zazmluvnených 
dobrovoľníkov tvoria ženy . Celkový počet odpracovaných hodín v prospech mesta bol vo výške 
3 531,50. Dobrovoľníci sú úrazovo poistení. Suma poistenia doteraz predstavuje 106,47 eur    
(1,17 eur/osoba/mesiac), čo bolo započítané do výšky dlhu. 
  Návrh VZN upravuje odpracovanie nedoplatkov aj na miestnej dani, tak ako znie § 
103 ods. (5) zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady.  
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál  prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za:   4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
2/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „ Mikulášska cyklotrasa ako ekologická 
alternatíva dopravy – 4. etapa „ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 
2014-2020    
Predložený materiál prezentovala Ing .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. 
 
Mesto v spolupráci s externými dodávateľmi služieb (spracovatelia projektovej dokumentácie 
a ŽoNFP) pripravilo projekt „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.  
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1. etapa tohto projektu bola predložená formou ŽoNFP, k termínu uzavretia 2. hodnotiaceho kola 
výzvy, dňa 21.6.2017 na príslušný SO pre IROP  (Úrad Žilinského samosprávneho kraja). 
 
Následne, po zverejnení usmernenia o navýšení finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 
(pre RIÚS Žilinský samosprávny kraj bola alokácia navýšená z pôvodnej výšky 1.073.341 EUR na 
9.856.358 EUR) mesto pripravilo a predložilo v rámci 3. hodnotiaceho kola tejto výzvy s uzávierkou 
do 21.09.2017, žiadosti o NFP  aj na ďalšie dve etapy projektu „Mikulášska cyklotrasa ako 
ekologická alternatíva dopravy“.  
Tým, že sa mestu podarilo majetkovo právne vysporiadať pozemok Parku Márie Rázusovej 
Martákovej, Dohodou o zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva, mesto je oprávnené žiadať o NFP 
aj na túto 4. etapu projektu. 
 
Žiadosť o poskytnutie NFP na túto 4. etapu projektu „Mikulášskej cyklotrasy“ mesto pripravuje na 
podanie v rámci 4. hodnotiaceho kola výzvy s termínom uzavretia hodnotiaceho kola do 
21.12.2017. 
 
  
Aktuálny rozpočet (v štádiu prípravy): 

- COV:     57.381,54 EUR 

- z toho: NFP (95%):           54.512,46 EUR 

  vlastné zdroje (5%):   2.869,08 EUR 

 

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

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

poskytnutý v prípade schválenia žiadosti o poskytnutie NFP, kombináciou predfinancovania 

a refundácie. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
 
3/  VZN č.  .../2017/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl 
a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2018  
Predložený materiál prezentovala p. Borsíková. 
 

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov z § 6 ods. 12 písm. c) a g) vyplýva pre obec povinnosť určiť výšku 

dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením obce 

na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy 

a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obci, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 

spoločnosti, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. Obec vo svojom všeobecnom záväznom 

nariadení (ďalej VZN) určí podmienky poskytovania dotácií, spôsob stanovenia ich výšky, lehoty na 

ich poukazovanie,  použitie a  vyúčtovanie dotácií,  kontrolu ich použitia  a ďalšie podmienky. 

 Východiskom  pre tvorbu VZN je rozpočet na rok 2018, ktorý zohľadňuje  skutočné náklady 

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  na mzdy, odvody a bežnú 



 

 
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 
 

4 

prevádzku pre originálne kompetencie. Ďalším ukazovateľom je prognóza výšky finančných 

prostriedkov pre obce na žiaka z výnosu dane z príjmov FO podľa zákona 564/2004 Z. z. 

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdelení dane z príjmov územnej 

samosprávy. Návrh výšky dotácie zohľadňuje plánované tarifné zvýšenie platov zamestnancov 

škôl a školských zariadení.  

         V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. obec poskytuje finančné prostriedky  pre: 

- centrum voľného času a použije údaj o počte obyvateľov obce od päť rokov veku  do dovŕšenia 

15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce,  

- základnú  umeleckú školu v individuálnej aj skupinovej forme, 

- školský klub detí a použije údaj o celkovom počte žiakov školského klubu detí 

- školské jedálne sa použije údaj o celkovom počte žiakov základnej školy, 

- súkromnú materskú školu, cirkevné školské zariadenia a súkromné školské zariadenie.     

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

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

a prevádzku na  zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  

Mesto  v zmysle zákona 596/2003 § 6  bod 12 d) bude prispievať na záujmové vzdelávanie 

detí a žiakov s trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš, ktorí navštevujú CVČ mimo mesta 

Liptovský Mikuláš . 

V prípade, že žiak alebo dieťa navštevuje viac škôl alebo školských zariadení rovnakého 

druhu, poskytne zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka písomné čestné vyhlásenie jednej 

príslušnej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa 

alebo žiaka do štatistického zberu údajov v zmysle § 7a zákona 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 

(1) Pre určenie  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa školy a školského 

zariadenia z rozpočtu mesta na rok 2018, je rozhodujúci počet  žiakov a detí k 15. 09.2017 

uvedených v štatistickom výkaze ŠKOL 40-01, okrem  centra voľného času (ďalej len „CVČ“).  

Mesto má zákonnú povinnosť poskytnúť dotáciu na žiaka a dieťa pre cirkevné a súkromné školy 

a školské zariadenia najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na  zariadenia 

vo svojej  zriaďovateľskej pôsobnosti.  

(2) Finančné prostriedky pre školské jedálne pri materských školách sú zahrnuté  v dotácii na 

prevádzku a mzdy pre materské školy. 

(3) Ročná výška dotácie je stanovená jednou sumou na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka 

v členení podľa typu zriaďovateľa a je nasledovná: 
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Kategória škôl a školských 
zariadení 

Výška dotácie na 
dieťa/žiaka 

v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta v EUR 

Výška dotácie na 
dieťa/žiaka pre cirkevné 

a súkromné školy 
a školské zariadenia v EUR 

Materská škola 2 252,03 1 981,78 

Školský klub detí 425,49 374,43 

Základná umelecká škola – 
individuálna forma 
vyučovania 

830,04 X 

Základná umelecká škola – 
skupinová forma vyučovania 

830,04 X 

Zariadenie školského 
stravovania pri ZŠ 

239,73 131,47 

Centrum voľného času    78,20 X 

Súkromné centrum špeciálno 
– pedagogického 
poradenstva 

X 129,00 

 
(4) Dotácia je poskytovaná prijímateľovi v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške 1/12 

z ročnej výšky dotácie najneskôr do 25. dňa za príslušný kalendárny mesiac.  

(5) Dotácia je poskytovaná prijímateľovi v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátneho zriaďovateľa 

vo výške 1/12 z ročnej výšky dotácie najneskôr do 25. dňa za príslušný kalendárny mesiac. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
4/ Návrh rozpočtu príspevkových organizácií na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020 – 
Informačné centrum   
Predložený materiál prezentovala p. Mydliarová. 
Zámerom programu 2 – Podpora cestovného ruchu je budovanie modernej turistickej informačnej 
kancelárie mesta LM s cieľom podpory rozvoja podnikania, domáceho a aktívneho cestovného 
ruchu. 
 
Hlavná činnosť - HČ                                                    

Výnosy: 

 výnosy na hlavnú činnosť sú plánované vo výške                          171 460 eur 

 

 z toho:                

 -   dotácia od zriaďovateľa na krytie prevádzkových nákladov a marketing  130 984 eur                                              
 -   výnosy  z kapitálových transferov           4 476 eur        
 -   účelový finančný príspevok z OOCR (informačný servis, marketing)    36 000 eur     
                  
Náklady:      

náklady na hlavnú činnosť sú plánované vo výške                                       171 460 eur   

z toho: 

-    prevádzkové náklady        161 984 eur 
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-    náklady na marketing                                                        5 000 eur 
-   odpisy hmotného investičného majetku                                                        4 476 eur  
                                                                                       
Vedľajšia hospodárska činnosť - VHČ 

Výnosy: 

výnosy z vedľajšej hospodárskej činnosti sú plánované vo výške                94 479 eur 

Náklady:     

- náklady na vedľajšiu hospodársku činnosť sú plánované vo výške          94 479 eur 

- percento prepočtu celkových nepriamych nákladov je  80% - hlavná činnosť 

                                                                                             20% - vedľajšia hosp. činnosť 
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 

  
5/ Časový harmonogram rekonštrukcií miestnych komunikácií  na roky 2018-2023   
Predložený materiál prezentoval Ing. Lengyel. 

Cieľom predkladaného materiálu je zaviesť koncepčnú prípravu investícií a opráv 
miestnych komunikácií na roky 2018 – 2023, tak aby počas týchto rokov boli postupne odstránené 
havarijné úseky a úseky miestnych komunikácií a chodníkov v nevyhovujúcom 
stavebnotechnickom stave a postupne realizované nové parkovacie plochy v lokalitách kde je ich 
najakútnejší nedostatok. 

Pri spracovaní predkladaného materiálu bol daný dôraz na to, aby do plánu rekonštrukcií 
na roky 2018 – 2023 boli zahrnuté všetky miestne komunikácie vrátane chodníkov a vnútroblokov 
v havarijnom a nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave, ktorý vychádza zo spracovaného 
pasportu stavebnotechnického stavu miestnych komunikácií, ktorý bol predložený a zobratý na 
vedomie Mestským zastupiteľstvom dňa 22.06.2017, taktiež, aby boli zahrnuté komunikácie na 
ktorých výstavbu a rekonštrukciu sú spracované projektové dokumentácie a vydané územné, 
alebo stavebné povolenia a taktiež nové komunikácie a parkovacie plochy v lokalitách kde zo 
strany mesta ale aj zo strany obyvateľov pociťujeme najväčšiu potrebu investície. 

Plán rekonštrukcií miestnych komunikácií na roky 2018 – 2023 je  spracovaný ako celok za 
celé mesto a aj podľa mestských častí mesta Liptovský Mikuláš samostatne a poskytuje informácie 
o stave prípravy jednotlivých akcií a bude slúžiť pre efektívnejšie plánovanie ich bežných opráv 
a údržby, ale najmä pre plánovanie komplexných (investičných) opráv tak, aby v čo najväčšej 
miere zohľadňovali technický stav ciest a  potreby mesta a jeho obyvateľov.  Súčasťou plánu je aj 
finančné vyčíslenie predpokladaných nákladov, ktoré sú vyčíslené podľa rozpočtov jednotlivých 
projektov v prípade, že sú projekty k dispozícií a v prípade ak tomu tak nie je vyčíslenie robené 
odhadom na základe odborného posúdenia rozsahu stavby, jej zamerania a súčasných trhových 
cien. 
 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
6/ Dodatok č. 12 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej 
autobusovej dopravy na území mesta  v LM v znení dodatkov č. 1-11     
Predložený materiál prezentoval Ing. Lengyel. 
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Zmluva o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy 

na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 11., bude aktualizovaná navrhovaným 
dodatkom č. 12.  

Predmetom dodatku je predĺženie platnosti Zmluvy o službách vo verejnom záujme pre 
zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 
23.01.2009 v znení dodatkov č. 1 – 10 vedenej u dopravcu pod číslom 8/RK/2009 
a u objednávateľa pod číslom 33/2009/DKS (ďalej len „Zmluva o službách“) na dobu určitú do 
31.05.2017, nakoľko v súčasnosti je platnosť zmluvy ustanovená  na dobu určitú do 31.12.2017 a 
keďže proces verejného obstarávania na nového dopravcu, ktorý bude zabezpečovať služby vo 
verejnom záujme  pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský 
Mikuláš stále prebieha a nie je ukončený a mesto Liptovský Mikuláš je povinné zabezpečiť 
prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy do doby podpisu novej zmluvy o službách vo 
verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský 
Mikuláš s novým dopravcom, je potrebné platnosť zmluvy predĺžiť a to do 31.05.2018, kedy je 
predpoklad, že bude už uzavretá nová zmluva s novým dopravcom s platnosťou od 01.06.2018.  

Predmetom dodatku je zároveň aj záväzok mesta ako objednávateľa mestskej autobusovej 
dopravy uhradiť dopravcovi za obdobie od 01.01.2018 do 31.05.2018 príspevok na predpokladanú 
stratu z poskytovania výkonu vo verejnom záujme v celkovej výške 145 833 eur a to v 5-tich 
mesačných príspevkoch. Obdobie je určené vzhľadom k platnosti zmluvy s dopravcom, ktorá je 
platná do 31.05.2018.  

Mestu Liptovský Mikuláš bola predložená kalkulácia predpokladanej výšky náhrady straty zo 
dňa 15.11.2017 pre rok 2018 v MAD Liptovský Mikuláš, ktorá počíta s predpokladanou náhradou 
straty vo výške  352 571 €.  
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
 
7/ Správa o výsledkoch z vykonávaných kontrol uzatvorenia Skládky TKO veterná Poruba 
a uložených opatrení na odstránenie nedostatkov    
Predložený materiál prezentovala RNDr. Lošonská. 
V správe sú uvedené informácie o výsledkoch kontrol, prieskumných prác, technických meraní 

 zameraných na overenie dodržiavania pracovných postupov, overenie kvality použitých 

stavebných materiálov  a parametrov  izolačných vrstiev  pri  realizácia stavebných prác spojených 

s uzatváraním Skládky  TKO Veterná Poruba, ktoré  sú spracované v projektovej dokumentácii 

stavby „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba – Zakrytie a rekultivácia“ 

a doplnená dokumentáciou skutočného stavu vyhotovenia stavby „Ukončenie  skládkovania 

odpadov na skládke Veterná Poruba“, ktorej spracovateľom  je spoločnosť Deponia systém s.r.o., 

Bratislava. 

Jedná sa o  výsledky nasledovných kontrol a meraní:  

1.Kontroly vykonané kontrolórkou  mesta Liptovský Mikuláš spracované v Správe o výsledku 

kontroly vykonanej vo Verejnoprospešných službách Liptovský Mikuláš – Kontrola procesu 

uzatvárania skládky TKO Veterná Poruba – legislatívne a technologické postupy (dodržanie 

technologických parametrov).  
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2.Kontroly vykonanej Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného 

prostredia Žilina, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly spracovaných v Správe o 

environmentálnej kontrole č. 17/2016 a  Správe o environmentálnej kontrole č. 8/2017.  

3.Merania zamerané na zisťovanie technického stavu uzatvorenia skládky TKO Veterná Poruba 

nedeštruktívnymi metódami vykonané spoločnosťou AEG, s.r.o., Miletičova 558/20, Bratislava. 

4.Merania zameraného  na detekciu tesniacej fólie  geofyzikálnym prieskumom na skládke TKO 

 Veterná Poruba vykonaná spoločnosťou REDGREY SYSTEM s.r.o., so sídlom Blagoevova 9, 

Bratislava . 

5.Odberu  vzoriek z ílovitej vrstvy a vyhodnotenie výsledkov  laboratórnych skúšok zameraných na 

posúdenie zloženia   vlastností ílovitého materiálu tesniacej vrstvy zo skládky TKO Veterná Poruba 

spoločnosťou STELLA Group, s.r.o.,  so sídlom Kresánkova 1, Bratislava. 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly na základe  zistení uvedených kontrol a meraní 

 konštatovala, že pri uzatváraní Skládky TKO Veterná Poruba neboli dodržané na jej celom 

povrchu zákonné parametre stanovené na vybudovanie povrchového tesnenia – pre minerálnu 

tesniacu vrstvu a pokryvnú vrstvu. Tým stavba „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke 

Veterná Poruba – Zakrytie a rekultivácia“ nebola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, 

vypracovanej spoločnosťou VHS-SK PROJEKT s.r.o., Kysucká cesta2, Žilina a doplnená 

dokumentáciou skutočného stavu vyhotovenia stavby „Ukončenie  skládkovania odpadov na 

skládke Veterná Poruba, ktorej vyhotoviteľom je spoločnosť Deponia systém s.r.o., Bratislava.  

Čím došlo k naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 37 ods. 1 písm. j) zákona  č. 

39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii kontrole znečisťovania životného prostredia  a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Za čo rozhodnutím č. 4492400717/6685-28537/Chy zo dňa 

29.09.2017  Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina uložila prevádzkovateľovi Skládky 

TKO Veterná Poruba pokutu vo výške 100 000,00 EUR. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
8/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie 
s majetkovými právami mesta     
Predložený materiál prezentovala Ing. Todáková, Mgr. Iľanovská, Bc.Kandera  
 

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš – pozemkov parc. č. KN-C 

503/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m² a parc. č. KN-C 6556/3 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 63 m² podľa geometrického plánu č. 36735299-133/2017 /pozemky spolu 
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o výmere 64 m2/, nachádzajúcich sa na ul. Hollého, spoločnosti Live Center, s.r.o., so sídlom 

Kyjevské nám. 14857/10, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 47384298, za kúpnu cenu 6 400 eur (t. j. 

100 eur/m²). Účelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. KN-C 503/5 

a KN-C 6556/3 zastavaných stavbou: „Rozostavaný viacúčelový objekt LIVE CENTER“ bez súp. č. 

na pozemku parc. č. KN-C 499 vo vlastníctve nadobúdateľa (LV č. 6891) vrátane priľahlej plochy, 

ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s predmetnou stavbou. Pozemok 

parc. č. KN-C 503/5 je zastavaný oporným múrom stavby a pozemok parc. č. KN-C 6556/3 je 

v časti zastavaný dvoma opornými múrmi a v časti tvorí spevnenú priľahlú plochu k existujúcej 

stavbe.  

Všeobecná hodnota pozemkov parc. č. KN-C 503/5 a KN-C 6556/3 podľa znaleckého posudku č. 

256/2017 zo dňa 21.11.2017 vypracovaného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Todákom je 

stanovená na 2 055,68 eur, zaokrúhlene ..................... eur, čo je 32,12 eur/m2. Zostatková hodnota 

prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30.11.2017 predstavuje 1 062,21 eur, čo 

je 16,597 eur/m². Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia 

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. Uvedený prevod nepodlieha 

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

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu 100 eur/m² a   predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 

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

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

a/ pozemku parc. č. KN-C 3317/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere 291 m2, evidovaného 

v katastri nehnuteľností na LV č. 4401 a 

b/ pozemku parc. č. KN-C 3317/165 zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2 podľa 

geometrického plánu č. 36735299-121/2017 

 
/pozemky spolu o výmere 405 m2/, nachádzajúce sa na ul. Za Havlovci, v prospech Stavebného 

bytového družstva Liptovský Mikuláš, so sídlom ul. Kollárova 3588, Liptovský Mikuláš 031 01, 

IČO: 00 222 011, za kúpnu cenu 26 730 eur (t.j. 66 eur/m2). Účelom prevodu je majetkovoprávne 

usporiadanie pozemku parc. č. KN-C 3317/31 zastavaného stavbou: „Sklad údržby“ súp. č. 4380 

vo vlastníctve nadobúdateľa (LV č. 1025) vrátane priľahlého pozemku parc. č. KN-C 3317/165, 

ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s predmetnou stavbou. 

Všeobecná hodnota pozemkov parc. č. KN-C 3317/31 a KN-C 3317/165 podľa znaleckého 

posudku č. 27/2017 zo dňa 11.11.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Tiborom Molnárom je 
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stanovená na 12 587,40 eur, zaokrúhlene 12 600,00 eur, t.j. 31,08 eur/m2. Zostatková hodnota 

prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30.11.2017 predstavuje 6 159,65 eur. 

Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia 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. Uvedený prevod nepodlieha zverejneniu na 

úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu 66 eur/m²  a  predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 4              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. 

Liptovská Ondrašová – pozemku parc. č. KN-C 88/468 záhrady o výmere 249 m², nachádzajúceho 

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

BSM, obaja trvale bytom Roľnícka 448/17, 031 05 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, za 

kúpnu cenu 12 201 eur (t. j. 49 eur/m²), za účelom zriadenia záhrady a oddychovej zóny 

k rodinnému domu súp. č. 448 na parcele č. KN-C 88/186, pričom dôjde k zlúčeniu s pozemkami 

parc. č. KN-C 88/186, 88/542 vo vlastníctve nadobúdateľov (LV č. 4029).  

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30.11.2017 

predstavuje 4132,64 eur, čo je 16,597 eur/m². Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podľa 

platných Zásad hospodárenia 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 za rodinným domom súp. č. 448 

postaveným na parcele č. KN-C 88/186 a pozemkom parc. č. KN-C 88/542 vo vlastníctve 

žiadateľov (LV č. 4029), ktorí ho využijú zlúčením so svojim vlastníctvom. Žiadatelia pozemok 

dlhodobo užívajú na základe nájomnej zmluvy za účelom jeho zveľadenia. Pozemok je 

znehodnotený vybudovaným kanálom na odvod povrchových vôd.    

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu 49 eur/m²  a  predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

 



 

 
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 
 

11 

 

4/ uzatvorenie dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.149/2015/SMM/NP zo dňa 

25.2.2015   na zníženie sadzby nájmu prenajatého nehnuteľného majetku mesta,  spôsobom 

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

hodný osobitného zreteľa, v k. ú. Iľanovo, a to nasledovne: 

– u nebytových priestorov o výmere 127,10 m2 nachádzajúcich sa na prízemí, v objekte: 

„Kultúrny dom“ súp. č. 54,  postavený na pozemku parc. č. KN-C 4 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 994 m2, evidované v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 267 – sa znižuje sadzba 

nájomného pre nájomcu Liptovské pekárne a cukrárne VČELA – Lippek, k. s.  so sídlom 1. 

mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36394556, na 25 €/mesiac (článok II., bod 2. a 3. 

predmetnej zmluvy). Ostatné časti zmluvy sa nemenia. 

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: 

-  spoločnosť Lippek, k. s. má prenajaté nebytové priestory od roku 2003, občania mestskej časti 

sú zvyknutí na služby predajne potravín, 

-   občania  v mestskej časti Iľanovo na hovoroch s občanmi požadovali zachovanie prevádzky 

potravín,  

-  predajňa potravín ponúka základný sortiment tovaru nevyhnutný pre domácnosť v mestskej časti 

Iľanovo, 

-   predajňa toho druhu je jedinou v mestskej časti Iľanovo, 

-   predajňu potravín využívajú hlavne občania, ktorí nemôžu z rôznych dôvodov vycestovať na 

nákup   do mesta Liptovský Mikuláš ( starší občania, občania so zníženou pracovnou 

schopnosťou), 

-   predajňa potravín je zabezpečená aj počas dní voľna, čo občania využívajú na účel nákupu 

tovaru, pre ktorý by museli vycestovať do mesta Liptovský Mikuláš, 

-  v predajni je každý deň čerstvé pečivo, nakoľko spoločnosť Lippek k. s je výrobcom tohto pečiva, 

ktoré je jednou so základných potravín, 

 -  predajňu často využívajú návštevníci a turisti mestskej časti na nákup základných potravín, 

  -   spoločnosť Lippek k. s. si plní všetky povinnosti voči mestu a mesačne uhrádza nájom za 

nebytové priestory. 

Uznesenie komisie: 
Komisia  po konzultácii s p. poslancom za m.č. Iľanovo odporučila znížiť sadzbu nájomného za 
nebytové priestory a predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
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5. a) podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob 

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

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

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

obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš – 

pozemku parc. č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty o výmere 2 373 m2, nasledovne: 

 

Osobitne schvaľované podmienky 

schválené Mestským zastupiteľstvom Liptovský Mikuláš uznesením č. ..../2017 zo dňa 14.12.2017. 

I. 

Predmet OVS 

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

kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže nachádzajúci sa na Nábreží J. Kráľa, a to nehnuteľnosti: 

pozemku parc. č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty o výmere 2 373 m2, 

nachádzajúceho sa v k. ú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, 

zapísanom na LV č. 4401 v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, 

katastrálnym odborom.  

  2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže: 

2.1  Severná časť pozemku p. č. KN-C 3363/49 (podľa grafickej prílohy č. 4) sa nachádza podľa 

platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením mestského 

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

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

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

s prevahou občianskej vybavenosti “. Max. výška zástavby v predmetnom bloku je 5 nadzemných 

podlaží a index zastavanej plochy je max.40 %.  

Prevládajúcim funkčným využitím je formujúce typický verejný charakter prostredia s koncentráciou 

zariadení občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce 

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

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

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

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

Prípustné je funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi 

prevládajúci charakter a kvalitu prostredia. Najmä: bytové domy s polyfunkčným parterom, 

zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, 
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zariadenia pre šport a rekreáciu, služobné byty v objektoch občianskej vybavenosti, obslužné 

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

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

špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heliportu, podmienené preverením 

podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohľadňovať nielen 

územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, zariadenia technickej 

infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, plochy upravenej zelene, 

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

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

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

možnosti využitia priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti. 

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

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

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

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

zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie 

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

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

stojace ČSPH,... 

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

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

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

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

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

celomestského i regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály 

potrieb obyvateľov i návštevníkov mesta. Najmä: zariadenia pre šport a rekreáciu, zariadenia 

verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia obchodu a služieb – dominantne 

integrované do športovo-rekreačných komplexov, zariadenia pre kultúru a zábavu,... 

Prípustné je funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi 

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

zdravotníctva, soc. starostlivosti, zariadenia individuálnej rekreácie, obslužné komunikácie, plochy 

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

zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heliportu - podmienené preverením podrobnejšou 

dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohľadňovať nielen územnotechnické 

predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre 

obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, plochy upravenej zelene,  ...   
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Neprípustné je funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo 

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

možnosti využitia priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení športu a rekreácie. Najmä: rodinné 

domy, bytové domy, zariadenia OV regionálneho významu s vysokými nárokmi na dopravnú 

obsluhu a negatívnym vplyvom na kvalitu prostredia /veľkoobchodné zariadenia, hypermarkety 

(bigbox)/, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebníctva, sklady s vysokými 

nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej 

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

surovín/, zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie 

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

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

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

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

94 920,00 eur (slovom: deväťdesiatštyritisícdeväťstodvadsať eur), t. j. 40 eur/m2. 

Kúpnu cenu zníženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok 

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

zmluvy.  

Cena predmetnej nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku č. 246/2016 zo dňa 25.10.2016 

vypracovaného znalcom  Ing. Miroslavom Todákom ako všeobecná hodnota majetku podľa 

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

hodnoty majetku predstavuje sumu 53 200 eur, t. j. 22,41 eur/m2. Cena za predmet súťaže je 

určená na základe znaleckého posudku a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský 

Mikuláš. 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30.11.2017 

predstavuje 177,23 eur, čo je 0,075 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom OVS sa podľa platných 

Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš  nachádza v  II. zóne, pričom minimálna 

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

4. Výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu  20% z minimálnej kúpnej ceny, t. j. 18 984,00 

eur (slovom: osemnásťtisícdeväťstoosemdesiatštyri 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.  
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5. Účastnícky poplatok vo výške 30 eur je možné uhradiť do pokladne MsÚ alebo na bankový 

účet vedený v Prima banke Slovensko, a.s., IBAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: 

KOMASK2X. 

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

Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012, č. 137/2012 zo dňa 

13.12.2012, č. 59/2013 zo dňa 27.06.2013, č. 102/2014 zo dňa 23.10.2014. č. 120/2016 zo dňa 

15.12.2016, č. 19/2017 zo dňa 13.04.2017, č. 69/2017 zo dňa 21.09.2017 a č. ......./2017 zo dňa 

14.12.2017. 

 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu 40 eur/m²  a  predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
9/ Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta LM    
Predložený materiál prezentovala Mgr. Iľanovská.  
 
Návrh na schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš je 

predložený s návrhom zrušenia doteraz platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský 

Mikuláš z dôvodu viacerých zmien, doplnení a úprav textovej časti zásad. Mení sa názov zásad 

s doplnením spojenia „a nakladania“ s majetkom mesta.  

Zapracované sú ustanovenia článku 8 písm. E ods. 3 a článku 15 v súlade s platnou legislatívou 

(zákon o registri partnerov verejného sektora, zákona o e-Governmente v znení neskorších 

predpisov), odporučenie hlavného kontrolóra mesta na doplnenie schvaľovania dohôd o prechode 

práv a povinností na mesto mestským zastupiteľstvom (napr. dohôd o zmene stavebníka).  

Spresňujú sa minimálne kúpne ceny pozemkov v závislosti od zmenených podmienok trhu 

v prílohe č. 2 zásad (mestské časti Palúdzka, Okoličné, Stošice, Vitálišovce a katastrálne územie 

Ráztoky sa presúvajú zo zóny III  v ktorej je cena za predaj pozemkov 18 €/m2 – 33 €/m2 do zóny II 

v ktorej je cena pozemkov 33 €/m2 - 66 €/m2 ).   

V článku 3 je navrhnuté doplniť ods. 12, v zmysle ktorého je správca povinný v lehote do 30 dní 

oznámiť mestu nadobudnutie majetku mestom vlastnou činnosťou správcu.  

V článkoch 5 a 6 je navrhnuté doplnenia kompetencií pri nakladaní s majetkom mesta mestským 

zastupiteľstvom a primátorom mesta.  

Na základe skúseností a poznatkov z praxe je odporúčaná zmena a doplnenia prílohy č. 1 

Všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží. Upresňujú sa aj niektoré pojmy v súlade 

s legislatívou. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila  predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
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10/ Návrh na založenie Združenia obcí – Cyklodoprava Horný Liptov     
Predložený materiál prezentovala Mgr. Iľanovská, Ing. Lengyel, Ing.Kormaníková 
Mesto Liptovský Mikuláš má záujem realizovať prepojenie mesta Liptovský Mikuláš s mestom 
Liptovský Hrádok prostredníctvom samostatnej cyklistickej komunikácie. Keďže trasa tejto 
komunikácie prechádza katastrálnymi územiami rôznych obcí, je potrebné v tejto veci spoločne 
spolupracovať aj s ostatnými obcami. Z tohto dôvodu je potrebné založiť združenie obcí, v ktorom 
by boli zastúpené nasledovné obce: Mesto Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Hrádok , obec 
Závažná Poruba, obec Beňadiková, obec Liptovský Ján, obec Uhorská Ves, obec Podtureň. 
Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné 
prostredie, miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch. Svojou činnosťou  
združenie obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí ako aj úloh vyššieho 
územného celku. Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení 
združenia obcí sú jeho stanovy. 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
 
11/ Návrh na založenie s.r.o. Mestské športové zariadenia   
Predložený materiál prezentovala Mgr. Iľanovská a Ing. Gutraiová. 
 
Informovali, že dňa 24.marca 2017 Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 18/2017 bolo 

schválené:  

1.Prijatie ponuky dotácie zo strany Slovenského futbalového zväzu na spolufinancovanie 

modernizácie mestského futbalového štadióna vo výške 750 000 eur. 

2.Prijatie ponuky finančného príspevku od MFK Tatran vo výške 125 000 eur na spolufinancovanie 

modernizácie mestského futbalového štadióna formou účasti v spoločnej obchodnej spoločnosti  

(informovala, že mesto si zoberie finančný úver vo výške 375 000 eur, dokopy musí nová s.r.o.- ka 

preukázať 500 000 eur, aby získala dotáciu vo výške 750 000 eur) 

3.Memorandum o spolupráci medzi mestom Liptovský Mikuláš a Mestským futbalovým klubom 

Tatran Liptovský Mikuláš o spoločnom financovaní modernizácie mestského futbalového štadióna 

mesta Liptovský Mikuláš v lokalite k. ú. Okoličné – Podbreziny. V zmysle čl. I bod 1 Memoranda sa 

hlavnou spoluprácou rozumie založenie obchodnej spoločnosti a poskytnutie finančných 

prostriedkov. 

Po založení spoločnosti Mestské športové zariadenia, s.r.o. a následne po jej zapísaní 

do obchodného registra, spoločnosť po schválení v mestskom zastupiteľstve uzavrie „Zmluvu 

o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v 

Liptovskom Mikuláši“ (ďalej ako „Zmluva“) ako Partner so Slovenským futbalovým zväzom 

a mestom ako Garantom realizácie projektu. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností 

Strán pri realizácii národného športového projektu výstavba, modernizácia a rekonštrukcia 

športovej infraštruktúry národného významu  v súlade s uznesením vlády SR č. 115 z 27. februára 
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2013 v znení neskorších dodatkov v rámci financovania projektu za podmienok a spôsobom 

stanoveným v zmluve o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu na národný športový projekt 

„výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu“ uzatvorenej 

medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  a SFZ. Predmetom 

tejto Zmluvy je zároveň záväzok Partnera poskytnúť SFZ štadión po dobu 20 rokov odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia štadióna do bezodplatného užívania za 

podmienok a spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. 

Návrh na zmenu rozpočtu 

P
o
r.

 č
ís

lo
 

K
R

Y
T

IE
 

FK EK 
Progr.          

Podprogr. 
NÁZOV 

SUMA v 
eur 

1. 

46   454001   Prevod prostriedkov z peňažných fondov (RF) 6 750 

46 0810 814001 12.4. 
Účasť na majetku Mestské športové zariadenia, 
s.r.o. (RF) 

6 750 

 

Návrh na zmenu programovej štruktúry rozpočtu - vytvorenie v programe 12., podprograme 12.4. nový 
prvok 

 

Prvok 12.4.7 Mestské športové zariadenia 

 
Uznesenie komisie: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie. 
Hlasovanie:  
Za: 3              Proti:     0              Zdržal sa:     1 
 
12/ Návrh rozpočtu príspevkových organizácií  mesta na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-
2020 – Verejnoprospešné služby mesta  
Predložený materiál prezentoval Ing. Grešo a Ing. Uličný. 
 
Plán nákladov pre rok 2018 na hlavnú činnosť bez vnútroorganizačného účtovníctva  predstavuje 
3 446 678. 
Plán výnosov pre rok 2018 na hlavnú činnosť bez vnútroorganizačného účtovníctva predstavuje 
3 446 678 €, z toho tvoria výnosy z bežného transferu 2 392 914 €. 
Na realizáciu kapitálových výdavkov pre rok 2018 je plánovaný kapitálový transfer od zriaďovateľa 
vo výške 84 000 €. 
Plán nákladov pre rok 2018 na podnikateľskú činnosť bez vnútroorganizačného účtovníctva 
predstavuje 917 809 €. 
Plán výnosov pre rok 2018 na podnikateľskú činnosť bez vnútroorganizačného účtovníctva 
predstavuje 945 294 €. 
Východiskom návrhu k rozpočtu VPS Liptovský Mikuláš na r. 2018 bola očakávaná skutočnosť 
čerpania rozpočtu, podľa jednotlivých kapitol v r. 2017 ako aj zákonné navýšenie tarifných miezd 
o 2% pre zamestnancov a predpoklad ročnej inflácie na úrovni 1,8 % v podiele nákladov. 
 

Bežné transfery 
 
     Program 2 – Propagácia a prezentácia mesta pokrýva v plnom rozsahu plánované činnosti, ako 
sú Stoličné dni, Vianočné trhy, Mikulášsky jarmok a podujatia jednotlivých mestských častí.  
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     V programe 4 – Služby poskytované občanom sú pokryté rozpočtom na úrovni očakávanej 
skutočnosti v r. 2017. Poddimenzovaný sa javí rozpočet „Revízie a údržba majetku - správa“, 
stanovený na 8 000,- € ročne. Uvedená suma pokrýva havarijné situácie (zatekajúce strechy 
a pod.), ale nerieši niektoré bežné a modernizačné údržby budov.  
     Navrhovaný rozpočet v plnom rozsahu zabezpečuje prevádzku Domu smútku a údržbu 
cintorínov. Pokračovať sa bude v pasportizácii drevín na všetkých cintorínoch mesta Liptovský 
Mikuláš. Rozpočet finančne pokrýva zriadenie ďalšieho verejného WC v Župnom dome.  
     Program 6  - Odpadové hospodárstvo dostatočne pokrýva základné činnosti vývozu 
komunálneho odpadu a prevádzky zberných dvorov. Prevádzka prekládkovej stanice bude 
vyžadovať čiastočnú úpravu rozpočtu o cca 6 000,- €, ktoré budeme musieť sanovať podľa vývoja 
iných položiek. Položka navyše oproti predchádzajúcim rokom, sú náklady na opravu jedného 
ramenového nakladača v objeme 15 000,- €.  
     V programe 8 – Miestne komunikácie je rozpočet postavený na úroveň očakávaného plnenia r. 
2017. Pôvodne plánované navýšenie v položke Údržba miestnych komunikácii a Súvislé opravy 
oproti návrhu VPS boli ponížené cca o 50 000,- €. Prípadné voľné kapacity HS 20 využijeme na 
minimalizáciu nakupovaných výkonov pri prácach pre LVS Liptovský Mikuláš. Zimná údržba je 
plánovaná na štandardnej úrovni maximálneho vyťaženia ľudí a techniky. V prípade miernej zimy 
rozpočet pokryje iné priority v rámci programu.  
     Program 9 – Prostredie pre život zabezpečuje základné priority, údržbu, čistenie 
a odstraňovanie zelene. Navrhovaný rozpočet tieto jednotlivé položky dostatočne pokrýva. 
Pokračovať sa bude aj v revitalizácii parkov, rozpočtom je zabezpečená inovácia a údržba 
zariadení detských ihrísk a lavičiek, novou položkou rozpočtu vo výške 5 000,- € 
     Program 10 – Osvetlenie zabezpečuje štandardnú prevádzku vianočnej výzdoby, umožňuje 
pokračovať v audite ističov odberných miest, ako aj v  bežnej údržbe verejného osvetlenia.  
     Program 12 – Šport je ťažiskovou úlohou prevádzka krytej plavárne. Tá je rozpočtovo plne 
pokrytá. Problematická, ako každoročne sa javí prevádzka Mobilnej ľadovej plochy. V prípade 
dofinancovania nákupu chladiacej kvapaliny v r. 2017 bude stanovený rozpočet pokrývať jej 
prevádzku do prvej dekády mesiaca marca 2018. Prevádzka a údržba ostatných športovísk (Umelý 
trávnik, MFK, Verejné športoviská, Nórske ihriská) je rozpočtovaná na úrovni r. 2017.   
     V programe 13 – Kultúra bola zaradená nová položka „Údržba objektu NKP Háj Nicovô“ 
v objeme 28 000,- €. Táto položka je pokrytá z externých zdrojov, dotáciou z MO SR.  Štandardne 
pokrýva rozpočet nákladov na kultúrne podujatia a vlajkovú výzdobu mesta.  
     Program 14 – Bývanie a občianska vybavenosť, s tým súvisiaca činnosť VPS  je rozpočtom 
finančne pokrytá.  
     Rozpočet bežných transferov pamätá aj na sociálne služby pre bezprízorných obyvateľov 
mesta nákupom paliva pre dočasnú nocľaháreň.  
 
Kapitálové transfery 
 
     Pôvodná požiadavka VPS na kapitálové transfery v objeme 393 000,- € nebola akceptovaná. 
Predmetný návrh kapitálového rozpočtu zabezpečuje len nákup nového viacúčelového 
komunálneho vozidla (zimný posyp a pluh, letný dovoz asfaltových zmesí) v objeme 60 000,- €. 
Druhou akceptovanou položkou je výmena šatňových skriniek na Krytej plavárni v objeme 24 000,- 
€. Spolu teda kapitálové transfery od zriaďovateľa sú v objeme 84 000,- €. 
 
     Predpokladanou stabilizáciou finančného toku, po podpise zmluvy so spoločnosťou ENVI-PAK 
na financovanie separovaného zberu, VPS bude vytvárať investičné zdroje, ktoré budú racionálne 
využité na obstaranie tých investícií, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaných služieb 
chodu mesta. Samozrejme nie v takom rozsahu, ako boli v našom návrhu kapitálových transferov.  
 
     Predmetný návrh rozpočtu, hlavne bežných transferov od zriaďovateľa, vytvára predpoklad pre 
napĺňanie širokej škály služieb, ktoré VPS poskytuje mestu, resp. jeho občanom. Toto tvrdenie 
vychádza zo súčasného stavu poznania. Reálny hospodársky život si určite vyžiada ako 
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každoročne, niektoré korektúry rozpočtu, ktoré budeme riešiť prioritne v rámci schváleného 
rozpočtu celkom.  
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
      
13/ Návrh rozpočtu mesta a jeho rozpočtových organizácií na rok 2018 s výhľadom na roky 
2019-2020   
Predložený materiál prezentovala Ing. Vlčková.  
 
Rozpočet na rok 2018, bežný a kapitálový je zostavený spolu ako schodkový  vo výške 174 678 
eur, po zapojení finančných operácií je celkový rozpočet vyrovnaný na strane príjmov aj výdavkov 
a dosahuje výšku 29 663 852 eur a jeho členenie je nasledovné: 
Bežný rozpočet: 

• bežné príjmy vo výške     23 862 222 eur 

• bežné výdavky vo výške                23 148 478 eur 

• prebytok bežného rozpočtu vo výške        713 744 eur 

Kapitálový rozpočet: 

• kapitálové príjmy vo výške                  4 186 402 eur 

• kapitálové výdavky vo výške                  5 074 824 eur 

• schodok kapitálového rozpočtu vo výške                -  888 422 eur 

 

Bežný a kapitálový rozpočet: 

• bežné a kapitálové príjmy vo výške               28 048 624 eur 

• bežné a kapitálové výdavky vo výške   28 223 302 eur 

• schodok spolu bežný a kapitálový rozpočet vo výške            - 174 678 eur 

Finančné operácie: 

• príjmové finančné operácie vo výške    1 615 228 eur 

• výdavkové finančné operácie vo výške    1 440 550 eur 

• rozpočet finančných operácií vo výške          174 678 eur 

 Súhrnný výsledok rozpočtu po zapojení finančných operácií spolu: 

• celkové príjmy vo výške               29 663 852 eur 

• celkové výdavky vo výške               29 663 852 eur 

• spolu rozpočet po zapojení finančných operácií                 0 eur 

 

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej 

zodpovednosti je predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh rozpočtu mesta 

Liptovský Mikuláš na rok 2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 až 2020. 
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Pri príprave návrhu rozpočtu mesta sme vychádzali z Návrhu zákona o štátnom rozpočte a z 

Návrhu rozpočtu verejnej správy na na rok 2018 a roky 2019 – 2020, ktorého súčasťou sú aj 

rozpočty obcí, ako aj zo schváleného Plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mesta Liptovský 

Mikuláš na  r. 2015 – 2022 a zo skutočných výsledkov predchádzajúcich rokov.   

Rozpočet mesta je zostavený v súlade s § 10 odst. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v členení na: 

• bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky 

• kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky 

• finančné operácie – príjmové a výdavkové  

Predložený rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 je navrhnutý po zapojení finančných  

operácií na strane príjmov aj výdavkov vo  výške 29 663 852 eur.  

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške  23 862 222,- eur, bežné výdavky vo výške 23 148 478 

eur. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 713 744 eur.   

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 4 186 402 eur, kapitálové výdavky vo výške                       

5 074 824,- eur. Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške 888 422 eur.  

Schodok  bežného a kapitálového rozpočtu je vo výške 174 678 eur.  

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 1 615 228 eur, výdavkové finančné operácie 

sú rozpočtované vo výške 1 440 550 eur. Rozpočet finančných operácií je navrhnutý ako 

prebytkový vo výške 174 678 eur.  

Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018, viacročný rozpočet na roky 2019 a 2020 je 

zostavený na základe požiadaviek jednotlivých odborov a oddelení mesta a rozpočtových a 

príspevkových organizácií zriadených mestom Liptovský Mikuláš. Súčasťou návrhu rozpočtu 

mesta Liptovský Mikuláš  sú aj rozpočty rozpočtových organizácií. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
 
 
Ing. Urbanovič ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
 
Zapísala: Ľubica Kubovčíková                                    Overil: Ing. Rudolf Urbanovič v.r. 
V Liptovskom  Mikuláši 29.11.2017                                             predseda  
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