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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 

 
Záznam zo zasadnutia    komisie finančnej a majetkovo-právnej  

zo dňa 30.10.2017 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 305 v budove MsÚ v Liptovskom 
Mikuláši. 

 
 
Prítomní členovia:  Ing. Marta Gutraiová,  MUDr. Miroslav Boďa, p. Ľuboš Trizna, p. Miroslav 
Burgel 
Prítomní členovia poradného zboru: JUDr. Alena Oberučová, Ing. Miroslav Uličný , Ing. 
Lehotský Jaroslav  
  
Hlavný kontrolór mesta:  PhDr. Jozef Fiedor 
 
Tajomníčka komisie: Ľubica Kubovčíková  
Zasadnutie viedol  podpredseda komisie p. Ľuboš Trizna. Privítal prítomných členov, uviedol 
program, ktorý je potrebné prerokovať na zasadnutí.  
 
P r o g r a m : 
 
1/ Návrh VZN č...../2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby 
poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta LM   
2/ Návrh na zrušenie uznesení MsZ č. 76/2013 zo dňa 19.septembra 2013 a číslo 59/2016 zo dňa 
12.5.2016  
3/ Návrh na predaj prebytočného majetku mesta, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie 
s majetkovými právami  
4/ Návrh na zmeny rozpočtu mesta na rok 2017    
5/ Zmena investora na vybudovanie „Rozšírenie inžinierskych sietí Stošice“ Verejná komunikácia 
Stošice, Verejné osvetlenie, Dažďová kanalizácia     
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený program prerokovať na zasadnutí komisie. 
Hlasovanie:  
Za: 4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
1/ Návrh VZN č...../2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby 
poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta LM  
Predložený materiál prezentovala Mgr. Sabaková a Mgr. Šlauková. 
 
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za 
sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš je predložený 
z dôvodu zmeny legislatívy, čím je novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych 
službách). Túto povinnosť plníme aj na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 22.06. 
2017 číslo 41/2017.  
  

 Sumy úhrad za sociálnu službu v detských jasliach upravuje § 26 tohto VZN. Doposiaľ 
platné výšky úhrad za stravnú jednotku a za pobyt v detských jasliach inštrukčných upravujú 
príslušné uznesenia mestského zastupiteľstva. Stravná jednotka v súčasnosti činí 1,30 eur/deň. 
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Deti do troch rokov veku majú mať vyváženú stravu s ohľadom na vývin a vývoj imunity. Chceme 
pokračovať v našom trende prípravy zdravých, čerstvých, z časti biopokrmov a celkovo zlepšovať 
kvalitu poskytovaných  jedál. Za terajšiu stravnú jednotku je to veľmi komplikované, hlavne 
z dôvodu opakovaného rastu cien niektorých potravín, obzvlášť kľúčových pre jasle. Z uvedeného 
dôvodu je navrhnuté zvýšiť stravnú jednotku na sumu 2,50 eur/deň.  
 Do návrhu VZN  sú zapracované aj niektoré legislatívnotechnické zmeny, ktoré novela 
priniesla, napr. zaviedla vymedzenia nových pojmov. Zapracované sú aj zmeny, ktoré  vyplynuli 
priamo z aplikačnej praxe. 
 V § 4 tohto VZN je navrhnuté upraviť výšky hranice príjmu občana, ktorému je poskytovaná 
opatrovateľská služba. Výška úhrad za hodinu opatrovateľskej služby ostáva nezmenená.  
 V § 7c (úhrada za stravovanie) v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb 
mesta Liptovský Mikuláš je navrhnuté zvýšenie stravnej jednotky na sumu 3,67 eur/deň (súčasná 
výška je 3,32 eur/deň). U diabetickej stravy  zvýšenie na sumu 4,38 eur/deň (súčasná výška je 
3,98 eur/deň). Dodávateľ stravy prehodnotil ceny dodávaných jedál a zvýšil náklady na jedlo od 
1,00 – 1,38 eur (podľa druhu diét). Časť tejto sumy je navrhnutá premietnuť do sumy úhrady za 
stravné, zvyšnú časť bude zariadeniu hradiť zriaďovateľ prostredníctvom príspevku zriaďovateľa. 
Pri bežnej stravnej jednotke je zvýšenie pre klienta o 0,35 eur / 10 eur/mesiac/ a v diabetickej 
strave o 0,40 eur /12 eur/mesiac/.  
 Je navrhnuté,  aby toto VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2018. 
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za:   4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
2/ Návrh na zrušenie uznesení MsZ č. 76/2013 zo dňa 19.septembra 2013 a číslo 59/2016 zo 
dňa 12.mája 2016  
Predložený materiál prezentovala Mgr. Sabaková. 
Poskytovanie sociálnej služby v detských jasliach upravuje novela zákona o sociálnych službách 
od marca 2017, čím sa aj jasle stali sociálnou službou. Zároveň prináša povinnosť upraviť 
podmienky poskytovania sociálnych služieb v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 
dieťaťa vo všeobecne záväznom nariadení a zrealizovať jeho registráciu na príslušnom VÚC 
najneskôr do 31.12. 2017.  
 Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 76/2013 hovorí o sume za stravnú jednotku 
v Detských jasliach inštrukčných (DJI). Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 59/2016 upravuje 
poplatky za pobyt v DJI. Nakoľko sumy úhrad budú premietnuté do všeobecne záväzného 
nariadenia a platné od 01. januára 2018, je navrhnuté vyššie uvedené uznesenia zrušiť od 01. 01. 
2018. 
  
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za:   4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
   
3/ Návrh na predaj prebytočného majetku mesta, prenechanie majetku do nájmu 
a nakladanie s majetkovými právami  
Predložený materiál prezentova Ing. Todáková a Mgr. Iľanovská. 

1/nadobudnutie nehnuteľností v k. ú. Liptovská Ondrašová, nachádzajúcich sa  na ul. 

Pongrácovská,  a to: 

 pozemku parc.č. KN-C 476/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 461 m2, 
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 pozemku parc.č. KN-C 476/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m2, 

 pozemku parc.č. KN-C 476/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 

 
 /pozemky spolu o výmere 614 m2/, podľa geometrického plánu č. 37/2017-LM ako diely „9“, „10“, 

„11“ od podielových spoluvlastníkov: 1. Ing. Slavomír Minca, trvale bytom P. Mudroňa 606/36, 

036 01 Martin (v podiele 1/2-ica),  2. Ibolya Liššáková, trvale bytom Pod Dielom 336/61, 031 05 

Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová (v podiele 1/2-ica), za kúpnu cenu 12 280 eur, t. j. 20 

eur/m2.  

Nadobudnutím nehnuteľností dôjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu 

vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN- KN-C 476/9 zastavaného stavbou: „Kultúrny dom“ 

súp. č. 97 vo vlastníctve nadobúdateľa (LV č. 4401), vrátane priľahlých pozemkov parc.č. KN-C 

476/7, KN-C 476/10, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s predmetnou 

stavbou. 

 Podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš sa pozemky, ktoré sú 

predmetom prevodu nachádzajú v zóne II., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v 

danej zóne stanovená na 33 eur/m2 - 66 eur/m2. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu  20 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. 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 336/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2 

a pozemku parc. č. KN-C 336/24 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m² /pozemky spolu 

o výmere 45 m²/, nachádzajúce sa na ul. Komenského, v prospech spoločnosti VITALIS spol. s 

r.o.  so sídlom Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 595 944, za kúpnu cenu 2 970 

eur (t. j.66 eur/m2), za účelom vytvorenia jedného celku ako priľahlej plochy k stavbe: „Sklad 

hutného materiálu“ súp. č. 4519, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 336/22 vo vlastníctve 

spoločnosti (LV č. 8393). 

Všeobecná hodnota pozemkov parc. č. KN-C 336/23 a parc. č. KN-C 336/24  podľa znaleckého 

posudku č. 81/2017 zo dňa 19.09.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom 

Neumannom je stanovená na 1 529,55 eur, zaokrúhlene na 1 530,00 eur, čo je 33,99 eur/m2. 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.10.2017 

predstavuje 4,5 eur, čo je 0,100 eur/m2. Pozemky, ktorý 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.  
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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 stavbe: „Sklad hutného materiálu“ súp. 

č. 4519, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 336/22 vo vlastníctve nadobúdateľa (LV č. 8393) 

a ich prevodom dôjde k vytvoreniu jedného celku ako priľahlej plochy k stavbe so súp. č. 4519, 

a tiež k zarovnaniu stavebnej čiary s vyššie uvedenou stavbou. Predmetné pozemky sú z hľadiska 

ich situovania pre mesto nevyužiteľné a účelné sú len pre konkrétneho záujemcu. 

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. 

Okoličné – pozemku parc. č. KN-C 896/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m² podľa 

geometrického plánu č. 45718946-39/2017, nachádzajúceho sa na ul. Vitálišovskej, MVDr. 

Vincentovi Sokolskému a manželke MVDr. Libuši Sokolskej do BSM, obaja trvale bytom 

Vitálišovce 650, 031 04 Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 825 eur (t. j. 33 eur/m²). Účelom 

prevodu je majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 896/3, 

ktorý je t. č. oplotený k rodinnému domu súp. č. 650 stojacom na parcele č. KN-C 895/3 vo 

vlastníctve nadobúdateľov (LV č. 593). 

Všeobecná hodnota pozemku podľa znaleckého posudku č. 149/2017 zo dňa 06.10.2017 

vypracovaného súdnym znalcom Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 22,09 eur/m², čo je 552,25 

eur, zaokrúhlene 550 eur. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného 

v účtovníctve k 31.10.2017 predstavuje 290,45 eur, čo je 11,618 eur/m². Pozemok, ktorý je 

predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia 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: 

je majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 896/3, ktorý 

svojím oplotením tvorí kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 895/3, KN-C 894/3, KN-C 
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894/4, KN-C 894/5 a stavbami: „Rodinný dom“  súp. č. 650 postavený na parcele č. KN-C 895/3, 

ďalej „Hospodárska budova“ bez súp. č. postavená na parcele č. KN-C 894/4  a „Garáž“ bez súp. 

č. postavená na parcele č. KN-C 894/5 vo vlastníctve žiadateľov (LV č. 593). O prevádzaný 

pozemok sa žiadatelia dlhodobo starajú, nakoľko je súčasťou ich záhrady. Predmetným prevodom 

sa zabezpečí súlad skutkového a právneho vzťahu. Ide o prevod vlastníctva, ktorý je účelný len 

pre konkrétneho záujemcu, nakoľko pozemok je t. č. oplotený k rodinnému domu.    

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu 33 eur/m2 a  predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 

Hlasovanie:  
Za:   4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

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

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

Demänová – pozemku parc. č. KN-C 147/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 167 m2 (ako 

„diel 1“) podľa geometrického plánu č. 36735299-92/2017, nachádzajúceho sa na ul. Rovnosti, do 

podielového spoluvlastníctva v prospech: 1. Rudolf Bukna, trvale bytom Demänová 165, 031 01 

Liptovský Mikuláš, do podielu 1/4-ina, 2. Anna Buknová, trvale bytom Demänová 50, 031 01 

Liptovský Mikuláš, do podielu 1/2-ina a 3. Jarmila Kőszeghyová, trvale bytom Rázusova 1454/8, 

902 01 Pezinok, do podielu 1/4-ina, za kúpnu cenu 5 511 eur (t. j.33 eur/m2). Účelom prevodu je 

majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. KN-C 147/4, ktorý je v časti 

zastavaný stavbou: „Rodinný dom“ súp. č. 50 a v časti tvorí záhradu so vstupom k rodinnému 

domu, čo vytvára jeden celok s pozemkom KN-E 95/4 v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov 

(LV č. 554). 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.10.2017 

predstavuje 1 662,99 eur, čo je 9,958 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: 

ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. KN-C 147/4, ktorý je v časti zastavaný 

stavbou: „Rodinný dom“ súp. č. 50 (LV č. 817) a v časti tvorí záhradu so vstupom k rodinnému 

domu, čo vytvára jeden celok s pozemkom KN-E 95/4 v podielovom spoluvlastníctve vlastníctve 

žiadateľov (LV č. 554) už viac ako 55 rokov. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu je t. č. 
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oplotený k rodinnému domu, a preto ide o prevod účelný len pre konkrétnych záujemcov. 

Predmetným prevodom sa tak zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu.   

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu 33 eur/m2 a  predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 

Hlasovanie:  
Za:   4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
5/ uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve 

uloženia inžinierskych sietí (optické a oznamovacie káble), v k. ú. Liptovský Mikuláš – medzi 

budúcim povinným z vecného bremena , mestom  Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov 

parc. č. KN-C 3331/8 a KN-C 7333/1 a budúcim oprávneným z vecného bremena, Železnice 

Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“, so sídlom Klemensova 8, 813 61 

Bratislava, IČO: 31 364 501 (ďalej len „ŽSR“) ako vlastníkom budúcich optických a oznamovacích 

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

cez pozemky parc. č. KN-C 3331/8 a KN-C 7333/1, podľa geometrického plánu č. 02/12 - 24/2014, 

a to: 

a) optického kábla OK T-Com (SO 411-36-01) 

b) oznamovacieho kábla DK T-Com (SO 411-36-02) 

c) optického kábla OK SLOVANET (SO 411-36-08) 

d) oznamovacieho kábla OK a DK NDS (SO 411-36-04) 

e) oznamovacieho kábla ENERGOTEL (SO 411-36-06) 

  a práva vstupu za účelom prevádzkovania týchto sietí v prospech ŽSR ako budúceho 

oprávneného  z vecného bremena v rozsahu vyznačenom jednotlivými dielmi v zmysle 

geometrického plánu č. 02/12 - 24/2014. 

 Riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí do 60 dní po vyhotovení porealizačného 

geometrického plánu na určenie rozsahu vecného bremena, v rámci stavby: „Modernizácia 

železničnej trate Žilina – Košice úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry /mimo/“. Strana 

oprávnená z vecného bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena za zriadenie a časovo 

neobmedzené využívanie práva uloženia predmetných inžinierskych sietí cez pozemky vo 

vlastníctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v čase uzatvorenia riadnej 

zmluvy o zriadení vecného bremena. Odplatu vyplatí budúci oprávnený z vecného bremena 

budúcemu povinnému z vecného bremena do 60 dní od povolenia vkladu vecného bremena do 

katastra nehnuteľností. Ide o uzatvorenie zmluvy podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila    predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 

Hlasovanie:  
Za:   4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
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6/ 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. Palúdzka – pozemku  parc. č. KN-C 1251/4 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, nachádzajúceho sa na ul. Budovateľská, Ing. 

Dušanovi Grešovi a manželke Ing. Anne Grešovej do BSM, trvale bytom Vranov 478/3, 031 01 

Liptovský Mikuláš - Palúdzka, za kúpnu cenu 627eur (t. j. 33 eur/m2). Účelom prevodu je 

majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 1251/4 

zastavaného stavbou: „Garáž“ súp. č. 850 vo vlastníctve nadobúdateľov (LV č. 5282). Zostatková 

hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.10.2017 predstavuje 315,34 

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 III., pričom minimálna kúpna 

cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 18 eur/m2 – 33 eur/m2. Uvedený prevod 

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

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu 33 eur/m2 a  predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 

Hlasovanie:  
Za:   4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

7/ 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. Palúdzka – pozemku  parc. č. KN-C 1251/3 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, nachádzajúceho sa na ul. Budovateľská, Jánovi 

Paulínymu a manželke Emílii Paulínyovej do BSM, trvale bytom Za Mlynom 586/6, 031 01 

Liptovský Mikuláš - Palúdzka, za kúpnu cenu 627 eur (t. j.33 eur/m2). Účelom prevodu je 

majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 1251/3 

zastavaného stavbou: „Garáž“ súp. č. 849 vo vlastníctve nadobúdateľov (LV č. 2534). Zostatková 

hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.10.2017 predstavuje 315,34 

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 III., pričom minimálna kúpna 

cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 18 eur/m2 – 33 eur/m2. Uvedený prevod 

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

 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila kúpnu cenu 33 eur/m2 a  predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 

Hlasovanie:  
Za:   4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

8/ uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve 

uloženia inžinierskej siete (elektrická prípojka), v k. ú. Okoličné – medzi budúcim povinným z 



 

 
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 
 

8 

vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 1333/3, 

KN-C 1333/4 a KN-C 1327/62 a budúcim oprávneným z vecného bremena, občianskym 

združením OZ OČAMI PSA – Útulok Liptovský Mikuláš, so sídlom: Prvá 217/9, 031 04 

Liptovský Mikuláš, IČO: 42218004, ako vlastníkom elektrickej prípojky. Predmetom zmluvy bude 

bezodplatné zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskej siete, a to elektrickej prípojky 

na dobu určitú do 31.10.2022 (t. j. do doby trvania nájomnej zmluvy č. 1085/2014/Práv. zo dňa 

04.11.2014) cez pozemky parc. č. KN-C 1333/3, KN-C 1333/4 (LV č. 1628) a  KN-C 1327/62 (LV č. 

631),  a práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete v prospech vlastníka elektrickej 

prípojky, ako budúceho oprávneného z vecného bremena. 

 Riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii elektrickej prípojky 

vybudovanej v rámci stavby: „Karanténna stanica pre psov.“ v rozsahu vyznačenom na 

porealizačnom geometrickom pláne, a to najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. Ide o bezodplatné a časovo obmedzené využívanie 

práva uloženia elektrickej prípojky cez pozemky vo vlastníctve mesta. Z dôvodu verejného záujmu 

a potreby a povinnosti obce zriadiť a prevádzkovať útulky a karanténne stanice na území mesta sa 

vecné bremeno práva uloženia elektrickej prípojky zriaďuje bezodplatne. Ide o uzatvorenie zmluvy 

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

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila  predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 

Hlasovanie:  
Za:   4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

9/ 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 2494/34 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m², 

nachádzajúceho sa na ul. Kollárovej, JUDr. Ľubomírovi Hatiarovi a manželke Magdaléne 

Hatiarovej do BSM, obaja trvale bytom ul. Kollárova 1928/16, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica - 

Nábrežie, za kúpnu cenu 612 eur (t.j. 34 eur/m²). Účelom prevodu je majetkovoprávne 

usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 2494/34 zastavaného stavbou: 

„prefabrikovaná garáž“ (bez súpisného čísla) vo vlastníctve spoločnosti AGRO-RACIO s.r.o., so 

sídlom Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 388 378, s ktorou majú žiadatelia 

uzatvorenú „Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve“,  pričom predmetom prevodu podľa tejto zmluvy je 

stavba prefabrikovanej garáže (bez súpisného čísla), postavená na pozemku parc. č. KN-C 

2494/34 (bez pozemku). 

Kúpna cena pozemku je stanovená v zmysle Prílohy č. 3, bodu 4. písm. c) platných „Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš“ (dodatočné majetkovoprávne usporiadanie 
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pozemkov pod garážami postavenými v minulosti, kde nedošlo k registrácii „zriadenia práva 

osobného užívania pozemku“). Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného 

v účtovníctve k 31.10.2017 predstavuje 298,75 eur, čo je 16,597 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 dodatočné majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou garáže z minulosti, 

kde nedošlo zo strany bývalého Čsl. štátu - MsNV Liptovský Mikuláš k registrácii „zriadenia práva 

osobného užívania pozemku“;  pozemok, ktorý je predmetom odpredaja užíva od r. 2013 

spoločnosť AGRO-RACIO s.r.o., Liptovský Mikuláš na základe nájomnej zmluvy; prevod 

vlastníctva je účelný len pre konkrétneho záujemcu.  

Uznesenie komisie: 
Komisia FMP vzhľadom k stanovisku komisie Územného plánu a hlavného architekta nezaujala 

stanovisko k tomuto bodu.  

Hlasovanie:  
Za:   4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

 
4/ Zmeny rozpočtu mesta na rok 2017    
Predložený materiál prezentovala Ing. Vlčková. 
 
1. 
 

P
o

r.
č
ís

lo
 

K
R

Y
T

IE
 

FK EK 
Progr.          

Podprogr. 
NÁZOV SUMA v eur 

1. 

46 0510 717001 06.2. 
Realizácia nových stavieb - Prekládková 
stanica komunálneho odpadu Okoličné II. 
etapa (RF) 

-50 000 

46 0510 721001 06.2. 
Transfer VPS (kapitálový) - Prekládková 
stanica komunálneho odpadu - Okoličné 
II. etapa (RF) 

50 000 

46 0510 717001 06.2. 
Realizácia nových stavieb - Sanácia 
stavebného objektu prekládkovej stanice 
(RF) 

-20 000 

46 0510 721001 06.2. 
Transfer VPS (kapitálový) - Sanácia 
stavebného objektu prekládkovej stanice 
(RF) 

20 000 

 

Dokončenie stavebného objektu prekládkovej stanice II. časť, za účelom využitia všetkých 

kontajnerov na odvoz komunálneho odpadu, ktoré sú momentálne uložené mimo kontajnerových 
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kójí prekládkovej stanice. Stavebné práce realizuje VPS, ktorá zabezpečila statické posúdenie 

dokončovacích prác II. časti prekládkovej stanice a sanáciu už zrealizovanej prvej časti. 

  

2. 

 

P
o

r.
č
ís

lo
 

K
R

Y
T

IE
 

FK EK 
Progr.          

Podprogr. 
NÁZOV SUMA v eur 

2. 
46 0451 717002 08.3. 

Rekonštrukcia a modernizácia - Do 
malého poľa (RF) 

-57 000 

46 0451 721001 08.3. 
Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie 
plochy kostol Palúdzka (RF) 

57 000 

 

 

Navýšenie stavebných prác pri realizácii parkovacích plôch kostola Palúdzka – realizácia 

prístupovej komunikácie, mestskej komunikácie ul. Osadná a rozšírenie mestskej komunikácie ul. 

Baranovská na rozvoj mestskej časti Juh – Palúdzka. 

 

3. 

 

P
o

r.
č
ís

lo
 

K
R

Y
T

IE
 

FK EK 
Progr.          

Podprogr. 
NÁZOV SUMA v eur 

3. 

46 0451 717002 08.3. 
Rekonštrukcia a modernizácia - Do 
malého poľa (RF) 

-17 038 

46 0451 717001 08.3. 
Realizácia nových stavieb - komunikácia 
Ohrady Iľanovo, vodovod (RF) 

-25 000 

46 0451 716 08.3. 
Prípravná a projektová dokumentácia - 
MK ul. Senická (RF) 

-9 742 

46 0111 717002 17.2. 
Rekonštrukcia a modernizácia - budova 
MsÚ - 5% VZ (RF) 

-663 

46 0111 717002 17.2. 
Rekonštrukcia a modernizácia - budova 
MsÚ - 5% VZ - záv. faktúra, refundácia 
(RF) 

-49 700 

46 09121 717002 11.1. Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ 
Okoličianska - budova telocvične (RF) 

102 143 

 

Navýšenie rozpočtu na rekonštrukciu budovy telocvične ZŠ s MŚ Okoličianska po živelnej udalosti 

(víchrica) a z dôvodu uzavretia budovy telocvične Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.  

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za:   4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
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5/ Zmena investora na vybudovanie „Rozšírenie inžinierskych sietí Stošice“ Verejná 
komunikácia Stošice, Verejné osvetlenie, Dažďová kanalizácia    
Predložený materiál prezentoval Ing. Berník.  
 
Zmenu rozpočtu na povolené prekročenie bežných príjmov na položke 111003 – Výnos dane 
z príjmov poukázaný územnej samospráve v sume – 150 000,00 € a povolené prekročenie 
kapitálových výdavkov na položke 717001 – Realizácia nových stavieb – Miestna komunikácia ul. 
Stošická, verejné osvetlenie, dažďová kanalizácia v sume – 150 000,00 €. 

 

P
o

r.
č
. 

 K
ry

ti
e
 

FK EK 

P
ro

g
r.

 

P
o

d
p

ro
g

r

. 

Názov Suma € 

1 41  111003  

Výnos dane z príjmov poukázaný 

územnej 

samospráve 

150 000,00 

 41 0451 717001 08.3. 

Realizácia nových stavieb – Miestna 

komunikácia ul. Stošická, verejné 

osvetlenie, dažďová kanalizácia 

150 000,00 

 

              
 
V roku 2012 bolo vydané Územné rozhodnutie (ÚR) za účelom vybudovania 

verejnoprospešnej stavby s názvom „Rozšírenie inžinierskych sietí Stošice“ v k.ú. Okoličné, ktorá 
má nasledovnú skladbu objektov: Verejná komunikácia Stošice, Verejné osvetlenie, Rozšírenie 
verejného vodovou, NNK rozvody, Preložka trafostanice a Dažďová kanalizácia. ÚR bolo vydané 
na stavebníka mesto Liptovský Mikuláš. Trasa navrhovanej miestnej komunikácie (spolu 
s inžinierskymi sieťami) je v súlade s platným Územným plánom mesta LM, ktorý bol schválený 
Uznesením mestského zastupiteľstva LM č. 115/2010 dňa 16.12.2010. Stavebné povolenie na 
predmetné objekty už bolo vydané na vlastníkov prislúchajúcich pozemkov, kde sa mala 
predmetná stavba realizovať a to v hornej časti Stošíc. Objekty a to Rozšírenie verejného vodovou, 
NNK rozvody, Preložka trafostanice sú už zrealizované a skolaudované na uvedených vlastníkov.  

Zmena o postúpení práva a prevzatí záväzkov, zmena stavebníka sa týka len 
nedorealizovaných objektov stavby „Rozšírenie inžinierskych sietí Stošice“ a to sú: Verejná 
komunikácia Stošice, Verejné osvetlenie a Dažďová kanalizácia. 

  
Urýchlené dorealizovanie predmetných objektov je potrebné z dôvodu dopravnej situácie 

na konci už spomínanej hornej časti MČ Stočíc ulice Stošická. Na tejto časti nie je zrealizovaná 
otočka ani iné technicko-dopravné riešenie, kde by sa dalo s vozidlami otáčať. Všetky vozidlá sa 
otáčajú na súkromných pozemkoch. V prípade toho, ak by svoje pozemky oplotili vlastníci, nastal 
by veľký dopravný problém. Technickým riešením stavby „Rozšírenie inžinierskych sietí Stošice“  
a to objektu Verejná komunikácia Stošice, Verejné osvetlenie a Dažďová kanalizácia sa zabezpečí 
v dostatočnej miere bezpečná obsluha a otáčanie vozidiel údržby VPS (napr. vývoz odpadu z RD 
a separačných kontajnerov), vozidiel prvej pomoci, vozidiel hasičského a záchranného zboru a v 
neposlednom rade aj osobných vozidiel všetkých obyvateľov Stošíc a niekedy aj vozidiel samotnej 
MHD.  

Pozemky pod predmetnou stavbou vo vlastníctve súčasných stavebníkov  sa majetko- 
právne vysporiadajú darovacími zmluvami, resp. kúpnymi zmluvami najviac za 1EUR za jednotlivé 
pozemky. Pozemky pod predmetnou stavbu sú z časti aj vo vlastníctve mesta LM. Zmluvou 
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o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme sa previedli pozemky 
z vlastníctva SR zastúpeného Slovenským pozemkových fondom (SPF) na mesto LM. 
Bezodplatný prevod pozemkov bol za účelom vybudovania verejnoprospešnej stavby „Rozšírenie 
inžinierskych sietí Stošice“ na základe vydaného právoplatného ÚR. V prípade nedorealizovania 
spomínaných hore uvedených časti objektov stavby spolu s kolaudáciou by sa museli pozemky 
vrátiť SPF a mesto LM by tak prišlo o možnosť skutočného zrealizovania predĺženia obslužnej 
komunikácie Stošická. 
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za:   4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
p. Trizna  ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť . 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ľubica Kubovčíková   v. r.                                                 Overil:Ľuboš Trizna v. r. 
V Liptovskom  Mikuláši 02.11.2017                                                         podpredseda  
     
 
 
 
 


