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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKQM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 12. 12. 2022 číslo /2022

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

a nakladanie s majetkovými právami mesta

- prenájom nehnuteľného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteľa spósobom

podfa 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znen v k. ú.

Liptovský Mikuláš, v prospech spoločnosti Televízia Liptov, a. s., Štúrova 1989/41, 031 01

Liptovský Mikuláš

Mestské zastupitel‘stvo

konštatuje, že

ide o pokračovanie nájomného vzt‘ahu k nebytovým priestorom, na ktoré bola uzatvorená Zmluva o nájme

nebytových priestorov Č. 133/2018NN zo dňa 28. 02. 2018 medzi mestom Liptovský Mikuláš ako

prenajímateľom a Televíziou Liptov, a. s. ako nájomcom, pričom nájomný vzťah k nebytovým priestorom

končí uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý, tj. 15. 02. 2023.

II. schvaľuje

uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov na prenechanie nehnutel‘ného majetku mesta do nájmu

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

hodný osobitného zreteľa, vk. ú. Liptovský Mikuláš — nebytové priestory spolu o výrnere 172,30 rn2,

nachádzajúce sa na ul. Štúrovej, na prízemí, v Časti D objektu: „Administratívna budova, súp. Č. 1989,

postavenej na pozemku parc. Č. KN-C 568/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 968 rn2, evidovanej

v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva Č. 4401 (objekt mestského úradu) v prospech nájomcu:
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Televízia Liptov, a. S., SO sidlom Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44862 971, na dobu

5 rokov, za nájomné vo výške I €Irok. Účelom nájmu je využívanie priestorov pre prevádzku Televízie

Liptov, a. s. a vykonávanie činností súvisiacich s predmetom jej činnosti.

ide o prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu z dóvodu 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.

Dövod hodný osobitného zreteľa:

- Televízia Liptov, a. s. je lokálna televízia, ktorej signál sa šín od roku 2005, vysiela z vysielača Háj

Nicovó, terestriálnym digitálnyrn signálom DVB-T a káblovými operátormi imafeX, Mipas, Magio TV

a Orange Slovensko,

- jej prioritným poslaním je informovanie obyvateľov, najma Liptovského Mikuláša o dianí v meste

prostredníctvom svojej spravodajskej relácie Liptovské noviny,

- propaguje a prezentuje región Liptova, čím zvyšuje jeho atraktívnosť,

- podporuje kultúrny, spoločenský a športový rozvoj a podieľa sa na zachovaní prírodného

a kultúrneho dedičstva Liptova,

- v zmysle ustanovenia Čl. 8, písm. A., bodu 4. platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom

mesta Liptovský Mikuláš: „Pri prenájmoch majetku z dövodu hodného osobitného zreteľa möže byť

sadzba clen za prenájom znížená na základe uznesenia mestského zastupitel‘stva (cena móže byť

upravená na výšku stanovenú v znaleckom posudku alebo symbolíckú).“

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022
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Důvodová správa

Televízia Liptov, a. 5., So sídlom Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44862 971 (ďalej len „Televízia

Liptov“) má s mestom Liptovský Mikuláš uzatvorenú zmluvu o nájme nebytových priestorov o výmere 172,30 m2

nachádzajúcich sa na prízemi, v časti D budovy mestského úradu, za účelom vykonávania činností spojených

s jej predmetom. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, do 15. 02. 2023.

Televízia Liptov listom zo dňa 01.11.2022 požiadala mesto Liptovský Mikuláš o uzatvorenie novej nájomnej

zmluvy na obdobie ďalších 5 rokov. Televízia Liptov v zmysle končiacej nájomnej zmluvy hradila nájomné vo

výške 1 €Irok, ktoré požadujú zachovat‘ aj pre ďalšie nájomné obdobie a poplatky za služby spojené s prenájmom

(poplatok za elektrickú energiu, spotrebu plynu, vodné a stočné) v zmysle Dodatku Č. 1 Č. 206/2022/ORG ku

Zmluve o nájme nebytových priestorov Č. 1 33/2022/VN vo výške 196 €imesiac (ročný poplatok za služby spojené

$ prenájom 2352 €).

Predmetný nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta je možné realizovat‘ podľa ustanovenia 9a ods. 9 písm. c)

zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, pričom osobitný

zreteľ je zdóvodnený v schvaľovacej Časti tohto návrhu.
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