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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Ö
NÁVRH NA UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 02. 06. 2022 číslo 12022

K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a

nakladanie s majetkovými právami mesta

- návrh na odpredaj nehnuteľného majetku mesta obchodnou verejnou súťažou

podl‘a 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to

pozemku parc. č. KN-C 850/3 ostatné plochy o výmere 442 m2 v k. ú. lI‘anovo, ul.

Iľanovská

Mestské zastupitelstvo

konštatuje, že

komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 16. 02. 2022 a dňa 16. 05. 2022 prerokovala z hI‘adiska

územnoplánovacieho návrh odpredať pozemok vo vlastníctve mesta s tým, že komisia odporučila

odpredat‘ pozemok spbsobom podIa 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretel‘a, a to Urbáru a komposesorátu Pozemkové

spoločenstvo lľanovo, nakoľko toto spoločenstvo vlastní celé okolie.

II. schvaluje

1.1 prebytočnost‘ nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v k. ú. ll‘anovo — pozemku parc. č. KN

C 850/3 ostatné plochy 442 rn2,

1.2 podľa 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení spösob

prevodu vlastníctva nehnuteľnosti v k. ú. ll‘anovo — pozemku parc. č. KN-C 850/3 ostatné plochy 442

m2— obchodnou verejnou sút‘ažou (d‘alej len “OVS‘),
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1.3 podia 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vpiatnom znení podmienky

obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnutei‘nosti v k. ú. Iranovo — pozemku parc. č. KN-C 850/3

ostatné plochy o výmere 442 rn2, nasledovne:

Osobitne schvaľované podmienky

schválené Mestským zastupiteľstvom Liptovský Mikuláš uznesením Č /2022 zo dňa 02. 06. 2022

Predmet Ovs

1. Predmetom Ovs je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu sút‘aže a uzatvorenie kúpnej

zmluvy na predaj predmetu sút‘aže, a to nehnutel‘nosti:

pozemok parc. č. KN-C 850/3 ostatné plochy o výmere 442 rn2,

nachádzajúci sa na ul. ll‘anovská v k. ú. ll‘anovo, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš,

zapísaný na LV Č. 267 v katastri nehnutel‘ností vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš,

katastrálnym odborom.

2. Funkčně a dominantné využitie predmetu sút‘aže:

Pozemok p.Č. KN C 850/3 k. ú. ll‘anovo sa nachádza podIa platného územného plánu mesta Liptovský

Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č.115/2010 dňa

16.12.2010 a jeho závázná čast‘ bola vyhlásená všeobecne závázným nariadením mesta Liptovský

Mikuláš Č.7/2010/VZN dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 vznení zmien a

doplnkov v navrhovanom urbanistickorn bloku „obytné územie s prevahou rodinných domov“. Maximálna

výška zástavby v predmetnom bloku sú 2 nadzemné podlažia a index zastavanei plochy ie maximálne 30

%. Pozemok p.Č. KN C 850/3 k.ú. Il‘anovo ie v území „CHVO Nízke Tatry“.

Prevládaiúce funkČné využitie vyššie uvedeného urbanistického bloku je formujúce typický obraz

prostredia charakteristický nízkopodlažnou zástavbou prevažne rodinných domov s vysokým podielom

nevereinej zelene súkromných záhrad, s minimálnym podielom plochy zelene z plochy pozemku 20 %.

Najmá: rodinné domy, rodinné domy s integrovanými zar. OV, zariadenia obČianskej vybavenosti slúžiace

pre obsluhu pril‘ahlého územia - zariadenia obchodu, služieb, školstva, zdravotníctva, verejného

stravovania, kultúry, športu a rekreácie,

Prípustné je funkČné využitie vhodne dopIňajúce prevádajúci charakter prostredia, zvyšujúce jeho

polyfunkčnost‘ s ciel‘om uspokojit‘ potreby bývajúcich, s dórazom na minimalizáciu negatĺvnych vplyvov na

obytné prostredie. Najmá: bytové domy — hmotovo-priestorovým riešením vhodne začlenené do okolitej

zástavby, zariadenia prechodného ubytovania, zariadenia OV nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné

prostredie, zariadenia výrobných služieb /dielne, opravovne,. ../ a drobnej výroby nerušiace svojou

prevádzkou okolité obytné prostredie, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia
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okrem bioplynovej stanice, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, plochy upravenej

zelene.

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

okolie neprimerane znižuje kvalitu okolitého obytného prostredia. Najmá: zariadenia priemyselnej a

poľnohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby, velkosklady s vysokými nárokmi na dopravnú

obsluhu, nákupné centrá, zariadenia OV celomestského a regionálneho významu, zariadenia pre šport

a rekreáciu celomestského a regionálneho významu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a

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

surovín/, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu (heliport,...), zariadenia energetiky lokálneho

významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, . .1,

zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva /cintoríny, urnové háje,

krematóriá/...

Prevádzkovatelia obiektov sú povinní potrebné plochy statickei dopravy pre prevádzku zariadení,

vyplývaiúce z ustanovení STN 736110, zabezpečiť na vlastnom pozemku.

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš je zverejnený na www.mikulas.sk. K pozemku je potrebné

majetkovoprávne vysporiadat‘ prístup.

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet sút‘aže ponúka na predaj je cena 26 520 eur,

(slovom: dvadsat‘šest‘tisícpáťstodvadsat‘ eur), t. j. 60 eur/m2.

Kúpnu cenu zníženú o zioženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok obchodných

verejných súťaží uhradí vít‘az súťaže najneskór do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Cena predmetnej nehnutel‘nosti na základe znaleckého posudku č. 40/2022 vypracovaného znalcom Ing.

Bibianou Vozárikovou zo dňa 15. 05. 2022 ako všeobecná hodnota majetku podia vyhlášky Ministerstva

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

predstavuje sumu 23 973,82,- eur, t. j. 56,81 eur/m2. Cena za predmet sút‘aže je určená na základe

znaleckého posudku a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31. 05. 2022 je 22,10 eur, čo

je 0,05 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom OVS, sa podľa Zásad hospodárenia a nakladania

s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v III. zóne, pričom minimálna kúpna cena za 1 m2

pozemku je v danej zóne stanovená na 18 eur/m2 - 33 eur/mp.

4. Výšku finančnej zábezpeky, ktorá predstavuje sumu 10 % z minimálnej kúpnej ceny, t. J. 2 652 eur

(slovom: dvetisícšestopát‘desiatdva eur), zloží navrhovatel‘ na bankový účet vedený v Prima banke

Slovensko, a.s., č. Ú.: SK 61 5600 0000 0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X najneskör tri pracovné dni

pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov.

Žiadny z navrhovatei‘ov 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. Účastnicky poplatok vo výške 30 eur, ktorýje povinný uhradit‘ každý účastník OVS, možno uhradit‘ do

pokladne MsÚ alebo na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, as., č.ú.: SK89 5600 0000 0016

0044 3002 BIC: KOMASK2X. Účastnícky poplatok sa nevracia.

6. Všeobecné podmienky obchodných verejných sút‘aží na prevod vlastníctva majetku mesta Liptovský

Mikuláš boli schválené uznesením Mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č. 97/2017 zo dňa

14.12.2017 (t. j. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš — príloha Č. 1)

a osobitné podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej sút‘aže boli schválené uznesením

Mestského Zastupitelstva Liptovský Mikuláš č /2022 ZO dňa 2022.

II.

Časový plán sút‘aže

1. Vyhlásenie sút‘aže: 14. 06. 2022

2. Záujemca má možnosť nahliadnut‘ do Znaleckého posudku a dalších podkladov, ktoré sa nachádzajú

na mestskom úrade Liptovský Mikuláš v úradných hodinách č. dverĺ 404, IV. poschodie, kontaktná osoba:

Mgr. Andrea Mlynarčíková, tel. Č.: 044/5565245, e-mail: a.mlynarcikovamikulas.sk.

3. Ukončenie predkladania návrhov sút‘aže: 15. 07. 2022 do 14.00 hod.

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia sút‘ažných návrhovje 19. 07. 2022 o 13.00 hod.

5. víťaZ sút‘aže je povinný uZavrieť kúpnu zmluvu do 90 dní odo dňa vyhodnotenia sút‘aže komisiou.

v prípade, že do 10 kalendárnych dnĺ od vyzvania na uzavretie kúpnej zmluvy vít‘az sút‘aže neuzatvorĺ

túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.

lil.

Kritérium hodnotenia návrhov

1. Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za

nehnutel‘nost‘ predložená navrhovatel‘om.

2. víťazom sút‘aže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržaní všetkých

podmienok sút‘aže. v prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.

IV.

Osobitné dojednania

1. Vít‘az sút‘aže je povinný rešpektovat‘:

a) stanovisko spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Č. 6612122847 zo dňa 30. 07. 2021, v ktorom sa

uvádza, že v lokalite predmetného pozemku, čiastočne vjeho južnej časti sa nachádza podzemné

oznamovacie vedenie ST;

b) stanovisko Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš, zo dňa 19. 07. 2021, v ktorom sa

uvádza, že na pozemku parc. č. KN-C 850/3 sa nachádza vzdušné vedenie verejného osvetlenia na

betónových stÍpoch;
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c) stanovisko spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Č. 202108-EZ-0017-1 zo dňa 17. 08.

2021, v ktorom sa uvádza, že v danej lokalite sa můžu nachádzat‘ aj podzemné vedenia tretích osůb;

d) stanovisko Oddelenia životného prostredia a poľnohospodárstva, zo dňa 27. 05. 2021, v ktorom

sa uvádza, že budúca stavba nebude umiestnená v severnej časti pozemku, nakol‘ko sa tu

nachádzajú vzrastlé stromy druhu breza previsnutá, vřba rakytová a javorovec jaseňolistý, čm

zároveň žiadame ponechat vzrastlé dreviny druhov breza a vřba (javorovec — invázny druh a náletový

krovitý porast tvorený prevažne druhom slivka trnková o výmere cca 30 m2 můžu byť odstránené);

e) skutočnost‘, že prístup k predmetnému pozemku nie je priamo z verejného priestranstva, je

z ul. hanovská cez pozemky parc. č. KN-E 850, KN-E 85111 (LV Č. 331), ktoré sú spoloČnou

nehnutel‘nost‘ou „Urbáru a komposesorátu pozemkové spoločenstvo ll‘anovo“ 50 sídlom

lľanovská 54153, 031 01 Liptovsky Mikuláš - uvedená v znaleckom posudku č. 40/2022 ‚

vypracovanom znalkyňou Ing. Bibianou Vozárikovou ‚ Zo dňa 15. 05. 2022;

f) stanovisko Útvaru hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 12. 05. 2022 uvedené

v Čl. I. bode 2. týchto podmienok OVS.

2. Vít‘az sút‘aže si je vedomý, že prístup na pozemok, ktorý je predmetom sút‘aže, je potrebné

majetkovoprávne vysporiadať.

3. Vít‘az sút‘aže sa zaväzuje uhradit‘ náklady súvisiace s vyhotovením znaleckého posudku č.

4012022 vo výške 180,- eur.

V.

Podstatné náležitosti kúpnej zmluvy

1. V kúpnej zmluve bude zapracovaný spósob a lehota zaplatenia kúpnej ceny, závázok kupujúceho

zaplatit‘ úrok z omeškania pre prípad nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny vo výške, ktorá je

o 5 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platnej

k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu a podmienka, že návrh na vklad vlastníckeho

práva na kataster sa podá až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

2. V kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovatel‘ sút‘aže) si vyhradzuje právo odstúpit‘

Od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné závázky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 1

mesiaca od termínu splatnosti kúpnej ceny.

3. V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany vĺťaza sa

finančná zábezpeka nevracia. Rovnako sa finančná zábezpeka nevráti v prípade odstúpenia mesta

od uzatvorenej kúpnej zmluvy z důvodu porušenia zmluvných povinností zo strany vít‘aza (napr.

nezaplatením kúpnej ceny), pričom táto zábezpeka bude v kúpnej zmluve dohodnutá ako zmluvná

pokuta.

Ing. Ján BlcháČ, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022
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Důvodová správa

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom nehnutel‘nosti, nachádzajúcej sa na ul. hanovská, v k.ú.

lľanovo, a to pozemku parc. č. KN-C 850/3 ostatné plochy o výmere 442 m2 ‚ zapísaného na LV Č. 267

v katastri nehnutel‘ností vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom.

Nakoľko de o prebytočný majetok mesta, ktorý mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh, navrhujeme vykonat

obchodnú verejnú sút‘až (d‘alej len „OVS‘) pre výber kupujúceho podIa Ya ods. 1 písm. a) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Hlavným kritériom pre výber vít‘aza je najvyššia ponúknutá

kúpna cena pri splnení podmienok súťaže. Znalec v znaleckom posudku uplatnil ponižujúci faktor z dövodu, že

predmetný pozemok nie je priamo prístupný z verejného priestranstva a v jeho južnej časti križuje podzemné

oznamovacie vedenie Slovak Telekom a.s.

Pod bodom 1 .1 predkladáme návrh na schválenie prebytočnosti nehnutel‘ného majetku mesta Liptovský Mikuláš

na základe Čl. 4 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v k. Ú. ll‘anovo

— pozemku parc. č. KN-C 850/3 ostatné plochy 442 m2.

Pod bodom 1.2 predkladáme návrh v zmysle 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v platnom znení o spösobe prevodu vlastníctva nehnutel‘ného majetku, podIa ktorého sa prevod vlastníctva má

vykonat‘ na základe obchodnej verejnej sút‘aže.

Pod bodom 1.3 predkladáme návrh vzmysle 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. omajetku obcí

v platnom znení na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, ktoré boli vypracované v súlade SO

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Export
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš k.ú. lľanovo

PRÍLOHA Č. I

(1/1)Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužitel‘né na právne úkony.
Meranie a grafické znázornenie je len informatĺvne a je nepoužiteYné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.

Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky může vykonať len odborne spósobilá osoba.



© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Export

PRÍLOHA Č. Z

Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláše kú. Ianovo

‚I

Ii

DO L. JW/
Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužitelné na právne úkony. (1/1)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužitefné na vytýčenie hraníc pozemkov a osaderiie stavieb na pozemky Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky móže

vykonať len odborne spásobiíá osoba



© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Parcela registra C, 850/3
Žilinský> Liptovský Mikuláš> Liptovský Mikuláš kú. Ianovo

PRÍLOHA . 3

(1/2‘Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony.
Dátum: 17.5.2021


