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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

, 

NAVRH NA UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 16. 01. 2023 číslo /2023 

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

nakladanie s majetkovými právami mesta 

- prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a 

ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský 

Mikuláš, v prospech spoločnosti Mestské športové zariadenia, s.r.o., so sídlom Štúrova 

1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Mestské zastupiteľstvo 

1. schvaľuje 

uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu podľa § 9a ods. 9 

pfsm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcf v platnom znenf ako prfpad hodný osobitného zreteľa, v k. 

ú. Liptovský Mikulá~, a to 74 parkovacích miest nachádzajúcich sa: 

• na ul. Garbiarskej, vybudovaných na pozemku pare. č. KN-C 6573/5 (LV č. 4401 ), 

• na ul. Moyzesovej, vybudovaných na pozemkoch pare. č. KN-C 487/1 (LV č. 3915), KN-C 488/1 (LV č. 

5737), KN-C 488/2 (L V č. 5738), KN-C 489/4 a KN-C 490 (L V č. 4401 ), KN-E 489 a KN-E 490 LV č. 

7123), 

• na ul. 1. mája, vybudovaných na pozemkoch pare. č. KN-C 6550/23 a KN-C 6550/25 (LV č. 4401 ), 

v prospech nájomcu: Mestské športové zariadenia, s.r.o., so sídlom: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 

Mikuláš, IČO: 51 317 290, na dobu určitú 10 rokov, za nájomné vo výške 1 eur/rok. 
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Účelom nájmu je zabezpečenie parkovania pre návštevníkov futbalového štadióna MFK Tatran výhradne 

počas futbalových zápasov v rámci investičného zámeru: ,.Futbalový štadión MFK Tatran L. Mikuláš -

dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortuna lige". 

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: 

- mesto Liptovský Mikuláš má 90%-nú účasť na základnom imanl spoločnosti Mestské športové 

zariadenia, s.r.o., ktorá je investorom stavby: ,.Futbalový štadión MFK Tatran L. Mikuláš - dobudovanie 

infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortuna lige", 

- dokončenie investičného zámeru modernizácie futbalového štadióna je v záujme rozvoja futbalového 

športu v Liptovskom Mikuláši od mládeže až po A-mužstvo, ako aj v záujme udržania dobrého mena 

mesta Liptovský Mikuláš v tejto oblasti, 

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

mesta Liptovský Mikuláš: ,,Pri prenájmoch majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa môže byť 

sadzba cien za prenájom znlžená na základe uznesenia mestského zastupiteľstva (cena môže byť 

upravená na vý~ku stanovenú v znaleckom posudku alebo symbolickú)." 
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Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 2023 



Dôvodová správa 

Spoločnosť Mestské športové zariadenia, s.r.o., so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, ako 

investor stavby „Futbalový štadión MFK Tatran L. Mikuláš - dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortuna 

lige", listom zo dr"la 20. 12. 2022 požiadala mesto Liptovský Mikuláš o uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom 

parkovacích stánf na mestských parkoviskách, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Liptovský Mikuláš, výhradne počas 

futbalových zápasov. 

Tunajší odbor dopravy, životného prostredia a výstavby súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu: 

„Futbalový štadión MFK Tatran L. Mikuláš - dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortuna lige" za 

podmienok uvedených v stanovisku č. MsÚ/ŽPD-2022/7741-3/MGa zo dr"la 20.12.2022. 

Predmetný nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta je možné realizovať podľa§ 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 

zdôvodnený v schvaľovacej časti tohto návrhu. 
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PRÍLOHA č. 'f 
MESTO PRE VSETIC'i'ol 

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
I!■ ~ii 

• MESTSKÝ ÚRAD, ODBOR DOPRAVY, !IVOTN~HO PROSTREDIA A VÝSTAVBY 
LIPTOVSAKYš REFERAT CESTNEJ DOPRAVY, POZEMNÝCH KOMUNIKACII A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 

MIKUL 

• 

• 

Mestské športové zariadenia, s.r.o. 
Štúrova 1989/41 
031 42 Liptovský Mikuláš 

• 
• 

• 

Váš list člslo/zo dňa 
• /14.11.2022 

Našečlslo 
MsÚ/ŽPD-2022/7741-3/MGa 

Vybavuje/linka 
Ing. GaraV5565381 

Liptovský Mikuláš 
20.12.2022 

Vec: 
Stanovisko k projektovej dokumentácii pre Ozemné rozhodnutie stavby .Futbalový štadi6n MFK Tatran 
Liptovský Mikuláš - dobudovanie infraštruktťlry pre účinkovanie vo Fortuna lige" 

Mesto Liptovský Mikuláš ako vecne a miestne prlslušný cestný správny orgán vo veciach miestnych 
a účelových komunikácii podra § 3 ods. 2, § 3b ods. 3 a § 16 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. Zákon o 
pozemných komunikéciéch (ďalej len .cestný zékon") v znenl neskoršlch prepisov, v súlade s§ 4 ods. 1 až 3 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenl v znenl neskoršlch predpisov, v súlade s § 140b zákona č. 

50/1976 Zb. o Ozemnom plánovanl a stavebnom poriadku v znenl neskoršlch prepisov, uplab'lujúci záujmy 
chránené osobitnými predpismi, na základe žiadosti stavebnlka vo veci vyjadrenia sa k predloženej 
projektovej dokumentácii 

Názov stavby: Futbalový ltadlón MFK Tatran Llptovaký Mlkulil - dobudovanie 
lnfraltruktl.Íry pre úelnkovanle vo Fortuna llge 

Stavebnlk: Mestské lportové zariadenia, a.r.o., Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuläš, 
ICO: 51 317 290 

Umiestnenie stavby: pare. č. KN-C 774/1, 77414-6, 774/11-19, k. ú. Okollčné, ul. Smrečianska 612, mesto 

Liptovský Mlkuléš 

Podra dokumenticle: zodp. praj. Ing. Pavol Tkäč, PRO-ING, s.r.o., stupen OSP, k dátumu 08/2022 

doručenej dňa 29.11.2022 do podaterne tunajšieho mestského úradu, mesto vydáva z hradiska dopravy 
nasledovné záväzné stanovisko. 

Mesto Liptovský Mlkuläš, odbor dopravy, životného prostredia a výstavby, referát cestnej dopravy, 
pozemných komunikácii a verejných priestranstiev po preskúmanl žiadosti a predloženej dokumentácie 

aúhlaal 

- s vydanlm stayebného poyo!enia pre stavby .Futbalový štadi6n MFK Tatran Liptovský Mikuläš -
dobudovanie Infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortuna lige" na pare. č. KN-C 774/1, 774/4-4, 774/11-19, k. 
ú. Okoliené, v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, podra ktorej sa stavebnými úpravami 
kapacita névštevnlkov zvyšuje z pOvodných 1582 miest na 2114 miest na sedenie, 

- s prepočtom a zabezpečenlm parkovaclch stojlsk pre futbalový štadi6n. pod[a ktorého bude celkovo 
potrebné pre návštevnlkov štadiónu po rozšlrenl na 2114 névštevnlkov zabezpečif 326 stojlsk pre osobné 

CíMf • Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský MikuléA, tel: +4214455 65111, fax: +42144582 13 96, -----.AJ e-mail: lmlkulaa@mlkulas.sk, ICO: 00315524, DIC: 2021031111 -..,..-
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autá. 20 stojlsk pre činovnlkov a zamestnancov, 10 stojlsk pre hračoy a 2 stojiská pre autobusy, Cv zmysle 
STN 736110/21 min. 327 stojlsk}. v zmysle predloženej projektovej dokumentécie. 

- s uloienfm nove; prlpojky NN v telese miestne; cesty na ul. Smrečianskej, pare. e. KN-C 773/1 a na ul. 
Agátovej. pare. e. KN-C773/88. k. ú. Okoličné, 

a to pod podmienkou uplatnenia nasledovnVch pripomienok a požiadaviek: 

1. Z celkového počtu potrebných parkovaclch stojlsk 356 je 130 stojlsk pre osobné autá a 2 stojiská pre 
autobusy vybudovaných pri futbalovom štadióne. Oalšlch 226 stojlsk je futbalový klub povinný zabezpečiť 
zmluvne na existujôcich parkoviskäch na územl mesta Liptovský Mikuláš. 

2. Z celkového počtu 356 parkovaclch stojlsk musl byť vyčlenených minimálne 15 stojlsk pre osoby s 
obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie o rozmere min. 3.5 m x 5,0 m. Dané stojiská je potrebné 
označiť trvalou zvislou dopravnou značkou č. 272 Parkovanie s dodatkovou taburou č. 506 Piati pre 
s prlslušným symbolom v bode 27 Osoby so zdravotným postihnutlm. 

3. V úsekoch, kde nová NN prlpojka prechádzaj cez dláždenú vozovku miestnej cesty ul. Smrečianskej 
alebo asfaltovú vozovku na ul. Agátovej, požadujeme práce realizovať bez priameho rozkopu a porušenia 
celistvosti vozovky cesty (napr. pretlakom, riadeným pretlakom). Práce požadujeme realizovať bez úplnej 
uzávery miestnych ciest 

4. V prlpade nevyhnutného pozdítneho otvoreného výkopu v pozemnej komunikácii pre pešlch 
so spevneným asfaltovým povrchom, požadujeme obnovu spevneného povrchu v celej Alrke profilu 
chodnlka , poprlpade šlrke jazdného pruhu. 

5. Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii v nadväznosti na miestne cesty požadujeme odsúhlasiť na 
Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši, odbor dopravy, životného prostredia a výstavby, referát cestnej 
dopravy, pozemných komunikácii a verejných priestranstiev. 

Platnost' tohto zéväzného stanoviska je 2 roky od jeho vydania. 

Toto záväZné stanovisko nenahrádza súhlas mesta Liptovský Mikuléš ako vlastnlka nehnuternosti 
(pozemku) na jeho využitie pre potreby vydania rozhodnutia o umiestnenl stavby. O s(lhlas na využitie 
mestských pozemkov je potrebné po2iadať odbor právny, oddelenie majetkovo právne. 

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenia a rozhodnutia vydávané podra osobitných predpisov. 

S pozdravom 
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