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Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524 
vyhlašuje podl'a ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znění 

neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znění neskorších predpisov, obchodná verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie 
kúpnej zmluvy na převod vlastníctva k nehnuteínostiam za týchto podmienok: 

„BYTOVÝ PODNIK - ADMINISTRATIVNĚ BUDOVY, 
OBCHODNÉ OBJEKTY, DIELNE A VEDLAJŠIE STAVBY" 

I. 
Predmet obchodnej verejnej súťaže 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výběr najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu 
súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže nachádzajúci sa na Náměstí 
osloboditefov v Liptovskom Mikuláši, a to nehnuteíností: 

stavby: 

administratívna budova súp. č. 73 nachádzajúca sa na pozemku par.č. KN-C 145/3 

administratívna budova súp.č. 74 nachádzajúca sa na pozemku parc.č. KN-C 145/2 

dielne (sklad) súp.č. 4436 nachádzajúce sa na pozemku parc.č. KN-C 145/5 

obchodný objekt súp.č. 72 nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 147/1 

pozemky: 

parc.č. KN-C 147/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m 

parc.č. KN-C 147/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2 

parc.č. KN-C 147/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2 

parc.č. KN-C 147/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m 

parc.č. KN-C 147/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 276 m 

parc.č. KN-C 148/3 záhrady o výmere 157 m2 

parc.č. KN-C 145/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 490 m 

parc.č. KN-C 145/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 502 m 

parc.č. KN-C 145/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 m 

parc.č. KN-C 145/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 473 m 

(spolu o výmere 3 295 m2) 

nachádzajúce sa v kat. území Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, 

vedené Okresným úradom Liptovský Mikuláš na liste vlastníctva č. 4401, 

ako i objekty: 
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garáž (bez súp.č.) nachádzajúca sa na pozemku parc.č. KN-C 145/4 

objekt - kotolňa (bez súp.č.) nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 147/3 a 147/5 

objekt - Stela bar (bez súp.č.) nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 147/2 

přípojky, spevnené plochy, ktoré vyhlašovatel' nemá zapísané na liste vlastníctva. 

2. Funkčně a dominantně využitie predmetu súťaže: 

je stanovené schválenými regulativami výstavby v zmysle Všeobecne závazného nariadenia 

města Liptovský Mikuláš Č.7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 - závazná časť Územného plánu 

města Liptovský Mikuláš a VZN Č.9/1998/VZN zo dňa 29.10.1998 - závazná časť Územného 

plánu pešej zóny v historickej časti města Liptovský Mikuláš a VZN Č.6/2000/VZN zo dňa 

18.5.2000 - závazná časť Územného projektu zóny PEŠIA ZÓNA Liptovský Mikuláš. 

Objekty sa nachádzajú v zmysle platného Územného plánu města Liptovský Mikuláš, ktorý 
bol schválený Uznesením Městského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č.115/2010 dňa 
16.12.2010 a jeho závazná časť bola vyhlášená Všeobecne závazným nariadením města 
Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 v urbanistickout 
bloku „ zmiešané územie městského centra", kde je možná výstavba v zmysle definície 
daného bloku. Max. výška zástavby sú 3 nadzemné podlažia a max. zastavanosť pozemku je 
80%. 

Prevádzkovatel' objektu je povinný si zaistiť potřebné plochy statickej dopravy pre 
prevádzku zariadenia vyplývajúce z ustanovení STN 73 6110 na vlastných pozemkoch. 

Územný plán města Liptovský Mikuláš a příslušné VZN sú dostupné na webovom sídle města 
Liptovský Mikuláš www.mikulas.sk. 

Koeficient zastavanosti 

Index zastavanej plochy je definovaný Všeobecne závazným nariadením města Liptovský Mikuláš č. 
4/2015/VZN Závazná časť Územného plánu města Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopíňa 
Všeobecne závazné nariadenie č.7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 Závazná časť územného plánu 
města Liptovský Mikuláš v platnom znění 

Maximálna výška zástavby 

Maximálna výška zástavby je vyjádřená maximálnym počtom nadzemných podlaží. 

Maximálnu výšku zástavby je možné prekročiť o jedno ustupujúce podlažie, o výšku šikmej střechy s 

maximálně jedným využitelným podkrovným podlažím. 

Charakteristika funkčného využitia územia 

Zmiešané územie městského centra 

Funkčně využitie: 

Prevládajúce 
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Funkčné využitie formujúce typické prostredie městského centra charakteristické prevažne 

polyfunkčným parterom objektov orientovaných do veřejných priestorov ulic a náměstí, ktoré sú 

vymedzené prevažne kompaktnou zástavbou. 

Najma: zariadenia obchodu, služieb, kultúry, obytné a administrativně budovy s polyfunkčným 

parterom, zariadenia veřejného stravovania a přechodného ubytovania. 

Přípustné 

Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi polyfunkčný 

charakter prostredia městského centra ani neznižujúce kvalitu veřejného prostredia, 

Najma: zariadenia školstva, zdravotnictva, soc. starostlivosti, výrobných služieb a drobnej výroby 

bez neprimeraných negativných dopadov na okolie, zariadenia pre šport a rekreáciu vhodné 

začleněné do okolitej zástavby, nákupné centrá integrované do okolitej zástavby, služobné byty 

v objektoch občianskej vybavenosti, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, 

hromadné garáže integrované do okolitej zástavby, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre 

obsluhu územia, plochy upravenej zelene,... 

Nepřípustné 

Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie 

negativné vplýva na kvalitu prostredia městského centra v zmysle definície urbanistického bloku 

„zmiešané územie městského centra" Všeobecne závazného nariadenia města Liptovský Mikuláš 

Č.7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 v platnom znění. 

Objekty sa nachádzajú v centrálnej mestskej zóne (CMZ) města a v pamiatkovej zóne města, pri ich 

prestavbe je potřebné rešpektovať podmienky přestavby stanovené Krajským pamiatkovým úradom 

Žilina a dodržať pešiu pasáž prepojenia Námestia osloboditeiov, žádných traktov a záhrady galérie 

P.M. Bohúňa. V II. nadzemnom podlaží resp. vo vyšších podlažiach situovat' bytové jednotky. 

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

320.000 eur, slovom: tristodvadsaťtisíc eur. Z toho je cena pozemkov 280.075 eur (85 eur/m2). 

Nesplatenú časť kúpnej ceny (rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloženou 

zábezpekou) v zmysle Všeobecných podmienok obchodných veřejných súťaží uhradí víťaz súťaže 

podia vlastného súťažného návrhu, najneskór do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. 

4. Cena je určená na základe znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom 

Todákom č. 64/2009 zo dňa 26.05.2009 a znalcom Ing. Miroslavom Neumannom č. 23/2011 zo dňa 

06.08.2011 ako všeobecná hodnota majetku podia vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a Zásad hospodárenia 

s majetkom města Liptovský Mikuláš v platnom znění 
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5. Výška finančnej zábezpeky v zmysle čl. I. bod 3. Všeobecných podmienok obchodných 

veřejných súťaží představuje sumu 10% z minimálnej kúpnej ceny, t.j. 32.000 eur (slovom: 

tridsaťdvatisíc eur), ktorá musí byť zložená na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, a.s. 

č.ú. IBAN SK61 5600 0000 0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X, najneskór tri pracovně dni pred 

uplynutím lehoty na podávanie návrhov. Žiadny z navrhovateíov nemá nárok na výplatu úrokov 

z peňažných prostriedkov zložených na účet města tvoriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia 

zábezpeky, resp. úhrady kúpnej ceny so započítáním finančnej zábezpeky. 

6. Účastnicky poplatok vo výške 30 eur sa uhrádza na číslo účtu IBAN: SK89 5600 0000 0016 0044 

3002, BIC: KOMASK2X vedený v Prima banke Slovensko, a.s. 

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

městského zastupitelstva 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 a 115/2015 zo dňa 17. 

septembra 2015. 

1. Vyhlásenie súťaže: 18.09.2015. 

2. Dátum obhliadky nehnutelností si dohodne záujemca s pracovníkom města Liptovský Mikuláš p. 

Petrom Zaťkovičom, mobil: 0908 961 800, email: peter.zatkovic@mikulas.sk pred podáním návrhu. 

Záujemca má možnost' nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa 

nachádzajú na Mestskom úřade města Liptovský Mikuláš v úradných hodinách na právnom 

oddelení u Mgr. Anny Ifanovskej, na č. dveří 207, email: a.ilanovska@mikulas.sk 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 27.11.2015 do 14.00 hod. 

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov: 01.12.2015 o 13.00 hod. 

5. Víťaz súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 90 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou. 

V případe, že v tejto lehote víťaz súťaže neuzavrie zmluvu v zmysle týchto podmienok a na základe 

mestom podaného návrhu v znění prerokovanom kupujúcim, stráca nárok na uzavretie kúpnej 

zmluvy. 

1. Kritériom pre hodnotenie předložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna 
cena za nehnutefnosti předložené navrhovatelom. 

2. Víťazom súťaže sa stává podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržaní 
všetkých podmienok súťaže. V případe rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín 
podania návrhu. 

Ing. <Ján Blcháč, PhD. 
primátor města Liptovský Mikuláš 
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