
V[ESTSKE ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE
MESTSKĚHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 13. augusta 2020 čísio 5212020

K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu
a nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastu piteľstvo

schvaľuje

prebytočnosť nehnutetného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Či. 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakiadania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v piatnom znení a predaj

prebytoČného majetku mesta Liptovský Mikuláš spůsobom podia 9a ods. 8 písm. e) zákona Č.
136ĺ1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení ako prípad hodný osobitného zmleta, v k. Ú.

Liptovský Mikuláš —pozemku parc. Č. KN-C 5589114 zastavané plochy a nádvoria o výmere 60

rn2, zapísaný V katastri nehnuteľnostĺ na LV Č. 4401, nachádzajúci sa na ul. Díužstevnej,

v prospech spoiočnosti KQUEX s.r.o., se sidlom Družstevná 2216/15, 031 01 Liptovský

Mikuláš, IČO: 51 749 700, za kúpnu cenu I 631 eur (t. J. 27,19 eur/rn2). ÚČelom prevodu je

zabezpeČenie si prístupu k nehnuteľnostiam, a to k stavbe: „ Kancelárie a sociálne zariadenie

súp. Č. 2216 postavenej na pozemku parc. Č. KN-C 5583/44 a pozemkom parc. č. KN-c 5589/14,

KN-C 5583/67, KN-C 5583/43, KN-C 5583/44, KN-C 5583/51 a KN-C 5583/52 vo vlastníctve

nadobúdateía (LV Č. 5899). priČom pozemek ktorý je predmetom prevodu sa nachádza pred

vstupem do prevádzky nadobúdateľa. V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vederný.

že cez pozemok parc. č. KN-C 5589/14 prechádzajú inžinierske siete, a to zemný rozvod elektriky

(elektrické NN, VN vedenie) a podzemné oznamovacie vedenia spoločnosti Slovak Telekom, as.
Všeobecná hodnota pozemku podIa znaleckého posudku Č. 109/2019 ze dňa 11. 09 2019

vyhotoveného znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 1 631 ‚40 eur, zaokrúhlene

1 631.00 eur, Čoje 27,19 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v

úČtovníctve k 31.07.2020 predstavuje 1 593.60 eur, Čo je 26,56 eur/m2. Pozemok. který je
predmetom prevodu sa podIa Zásad hospodárenia a nakladania $ rnajetkom 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 dóvodu hodného osobitného zretel‘a, na schválenie kterého je

potrebný sůhlas 3/5 všetkých poslancov, pričorn uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej

tabuli mesta a internetovej stránke mesta.



Dövod hodný osobitného zretel‘a:

pozemok, ktorýje predmetom odpredaja sa nachádza pri pozemkoch parc. Č. KN-C 5583/67, KN-

C 5583/43, KN-C 5583/44, KN-C 5583/52, KN-C 5583/51 a stavbe: „ Kancelárie a sociálne

zariadenie“ súp. Č. 2216 vo výluČnom vlastníctve žiadateta (LV č. 5899); žiadateľ prevodom

nadobudne pozemok, ktorý v súČasnosti využíva ako jediný vstup do svojej prevádzky; vzhľadom

na svoju polohu a úzky tvar má pozemok obmedzené samostatné využitie; z hľadiska situovania

sa nachádza v blízkosti komunikácie atak je pre mesto je nepotrebný; ide O prevod vlastníctva,

který je účelný len pre konkrétneho záujemcu.

2. prabytoČnosť nehnuteíného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe ČL 4 písm. a) Zásad

hospodérenia a nakladania S majetkom mesta Liptovský Mikuláš v p/a tnom zobni a predaj

prebytoČného majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom podia 9a ods. 8 písm. e) zákona Č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom zneni ako prípad hodný osobitného zretera, v k. Ú.

Liptovský Mikuláš — pozemkov parc. č. KN-C 5589/13 zastavané plochy a nádvoria o výmare 23

m2 a parc. č. KN-C 5589/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2 /pozemky spolu o výmare

75 m27 zapisané v katastri nehnuteľncstí na LV Č. 4401, nachádzajúce sa na ul. Družstevnej.

v prospech společnosti NeoTec Martin, s.r.o.. so sidlom Brezová 13, 03601 Martin, IČO: 31 595

375, za kúpnu cenu 2 040 eur (t. J. 27,19 eur/m2). Účelom prevodu je nadobudnutie pozemkov.

které spoločnosť v súčasnosti využíva v časti ako vstup k objektu: ‚.ReštauraČné priestory“ súp.

Č. 4653 stojacom na parcele Č. KN-C 5583199 vo vlastnictve žiadatel‘a (LV Č. 354) a v Časti je na

pozemkoch umiestnená stavba terasy“ slúžiaca reštauraČnej prevádzke. V kúpnej zmluve bude

uvedené, že kupujúci si je vedomý. že cez pozemky parc. Č. KN-C 5589/13 a KN-C 5589/4

prechádzajú inžinierske siete, a to zemný rozvod elektriky (elektrické NN, VN vedenie)

a podzemné oznamovacie vedenia společnosti Slovak Telekom, as.

Všeobecná hodnota pozemkov podía znaleckého posudku č. 13/2020 zo dňa 27. 01. 2020

vyhotoveného znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 2 039,25 eur, zaokrúhlene

2040,00 eur, čoje 27,19 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v

úČtovníctve k 3107.2020 predstavuje 1 992 eur, čo je 26,56 eur/m2. Pozemky, které sů

predmetom prevodu sa podía Zásad hospodárenia a nakladania 5 majetkom mesta Liptovský

Mikuláš nachádzajú v zóne lil., 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 dbvodu hodného osobitného zreteta. na schválenie kterého je

potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, priČom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej

tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zretel‘a;

pozemky, které sú predmetom odpredaja sa nachádzajú pri pozemkoch parc. Č. KN-C 5583/98,

KN-C 5583/99, KN-C 5583/42, KN-C 5583/2 a stavbe: „ Reštauračné priestory“ súp. Č. 4653

postavenej na parcele Č. KN-C 5583/99 ve výlučnem vlastnictve žiadateľa (LV Č. 354); žiadatet

prevodom nadobudne pozemky, ktoré v súČasnosti využíva v časti ako vstup pre zákaznikov

prevádzky z ulice Družstevnej a v časti je na týchte pozemkoch umiestnená stavba terasy vo

víastnictve žiadatel‘a; vzhľadom na svoju polohu a úzky tvar majú pozemky obmedzené
samostatné využitíe; z hl‘adiska situevania sa nachádzajú v blízkosti komunikácie a tak sú pre

mesto je nepotrebné; ide o prevod vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu.



3. prebytočnosť nehnutefného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania S majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení a uzatvorenie

Zámennej zmluvy na nehnutelný majetok mesta spósobom podle 9a ods. 8 pism. e) zákona Č.

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

Liptovský Mikuláš, nas/edo vne:

nehnutelnosť vo výluČnom vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš — pozemok parc. č. KN-C

5589/12 zastavané plochy a nádvoria O výmere 103 rn2, zapisaný V katastri nehnuteľností na LV

Č. 4401 nachádzajúci sa na ul. Díužstevnej

zamenit‘

za nehnuteľnosti vo výlučnom vIastníctve Pavla Zimmermanna, trvale bytom Kúpeľná 99, 032

03 Liptovský Ján — pozemok parc. č. KN-E 5566/2 orná pČda o výmere 64 rn2, zapísaný v katastri

nehnuteľností na LV Č. 8137, nachádzajúci sa na ul. Pod Hájom.

Uvedenou zámenou dójde zo strany mesta k nadobudnutiu pozemku parc. č. KN-E 5566/2, na

ktorornje v Časti urniestnená a vybudovaná stavba: „mestskej komunikácie“ vo vlastnictve rnesta

a časť pozemku je využívaná ako parkovacia plocha pri komunikácii na ul. Pod Hájom.

Žiadate[ uvedenou zámenou nadobudne pozemok. za účelom zabezpečenia si pristupu z ul.

Družstevnej k svojmu objektu: ‚Garáže súp. Č. 2212 stojacorn na parcele č. KN-C 5583/106 (LV

Č. 8137), po odstráneni existujúceho starého oplotenia nachádzajúceho sa na spoločnej

vlastníckej hranici.

V zámennej zmluve bude uvedené že p. Zimmermann si je vedomý. že cez pozemok parc. č.

KN-C 5589/12 prechádzajů podzemné verejné inžinierske siete, a to: podzemné NN a VN

vedenie, vodovodné a kanalizačné prípojky pre okolité stavby (bez zápisu v operáte katastra)

a elektrická prípojka vrátane prislušenstva elektroenergetického zariadenia v rozsahu podia

geometrického plánu úradne overeného pod Číslorn G1-131 1/2018 v prospech spoloČnosti

Stredoslovenská distribuČná, a. s. (vyznačený zápis v katastri ako vecné bremeno).

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastnictve mesta. a to pozemku parc. č. KN-C 5589/12

podľa znaleckého posudku Č. 23/2020 zo dňa 28. 01. 2020 vyhotoveného znalcorn Ing.

Miroslavom Todákom je stanovená na 2 736.71 eur (t. j. 26,57 eur/rn2). Všeobecná hodnota

pozemku vo vlastníctve žiadateľa. a to pozemku parc. č. KN-E 5566/2 podía znaleckého posudku

Č. 32/2020 zo dňa 04. 02. 2020 vyhotoveného znalcom Ing. Miroslavom Todákom, je stanovená

na I 700,48 eur(t j. 26,57 eur/m2)

Cena zamieňaných nehnutel‘ností sa urČu/e na základe dohody zmluvných strán nasledovne:

Pán Zimmerrnann nadobudne pozemok parc.Č. KN-C 5589/12 v hodnote 2800 eur, Čoje 27.19

eur/m2 a mesto nadobudne pozemok KN-C 5566/2v hodnote 1 700 eur, Čoje 26,57 eur/m2 (cena

určená znaleckým posudkom). Nakol‘ko hodnota vzájomne zamieňaných nehnutel‘nosti podIa

dohody zmluvných strán nie je rovnaká, zmluvné strany sa pri podpise zmluvy dohodnú, že pán

Zimmermann doplatí mestu rozdiel, Čo predstavuje sumu I 100.00 eur.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 31.07.2020

predstavuje 2 735,68 eur, Čo je 26,56 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podia

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v záne III.,

priČom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 18 eur/m2 - 33

eur/m2. Ideo prevod majetku mesta z dövodu 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.



Dövod hodný osobitného zretel‘a:

ide o zámenu nehnuteľností, na základe ktorej döjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu
usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-E 5566/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš, na
ktorom jev časti umiestnená a vybudovaná stavba: mestská kornunikácia“ vo vlastnĺctve mesta

a čast‘ pozemku je využivaná ako parkovacia plocha.

4. prebytočnosť nehnuterného majetku mesta Liptovský Miku láš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad
hospodárenia a nakladen/a s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení a uzatvorenie
Zámennoj zmluvy na nehnuterný majetok mesta spösobom podle 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení ako pr/pad hodný osobitného zrete/a, v k. Ú.
Liptovský Mikuláš, nasíedovne:

nehnuternosť vo vý‘luČnom vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš — pozemok parc. č. KN-C
5589/11 zastavané plochy a O výmere 74 rn2, zapísaný v katastri nehnutel‘ností na LV Č. 4401,
nachádzajúci sa na ul. Družstevnej

zamenit‘

za nehnuternosti vo výluČnom vlastníctve Romana Máleka, trvale bytom T Vansovej 1897ĺ6, 031
01 Liptovský Mikuláš - Vrbice - Nábrežie — pozemok parc. č, KN-C 5589/9 zastavané plochy a
nádvoria O výmere 39 rn2 podľa geometrického plánu č. 204-124/2019, vytvorený z pozemku

parc. č. KN-C 5589/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2, zapísaného v katastri
nehnuteľností na LV Č. 8227, nachádzajúci sa na ul. Družstevnej.
Uvedenou zámenou dčjde zo strany mesta k nadobudnutiu pozemku parc. č. KN-C 5589/9, na
ktorom je v Časti umiestnená a vybudovaná stavba:. mestská komunikácia a v Časti stavba:
„chodník‘ vo vlastníctve mesta, na ul. Družstevnej.

Žiadateľ uvedenou zámenou nadobudne pozemok, za účelom zabezpečenia si pristupu aj z ul.
Družstevnej k svojmu objektu: „Garáže“ súp. Č. 4663 stojacom na parcele č. KN-C 5583/101 (LV
Č. 8227), po odstráneni eXistujúceho starého oplotenia nachádzajúceho sa na spoločnej
vlastníckej hranici.

V zámennej zmluve bude uvedené, že p. Málek si je vedomý, že cez pozernok parc. č. KN-C
5589/11 prechádzajú podzemné verejné inžinierske siete, a to: podzemné NN a VN vedenie,
vodovodné a kanalizaČné prípojky pre okolité stavby (bez zápisu v operáte katastra) a elektrická
pripojka vrátane príslušenstva elektroenergetického zariadenía v rozsahu podľa geometrického
plánu úradne overeného pod čĺslom G1-1311/2018 v prospech spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a. s. (vyznačený zápis v katastri ako vecné bremeno).

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo vlastnĺctve mesta, ato pozemku parc. č. KN-C 5589/11
podľa znaleckého posudku Č. 32/2020 zo dňa 04. 02. 2020 vyhotoveného znalcorn Ing.
Miroslavom Todákom je stanovená na I 966,18 eur (t. j. 26,57 eur/m2). Všeobecná hodnota
pozemku vo vlastnĺctve žiadateľa, a to Dozemku parc. č. KN-C 5589/9 je stanovená na 888,42
eur(t. j. 2278 eur/m2)j podľa znaleckého posudku č. 32/2020 zo dňa 04. 02. 2020, vyhotoveného
znalcom Ing. Miroslavom Todákom, je stanovená na 888,42 eur (t. J. 22,78 eur/ m2).

Cena zam/eňených nehnutefností se určuje na základe dohody zmluvných strán nasledovne:

Pán Málek nadobudne pozemok parc.č. KN-C 5589/11 v hodnote 2 012 eur, čo je 27,19 eur/m2
(pozn.: cena rovnaká ako v predchádzajúcich bodoch 1,2.) a mesto nadobudne pozemok KN-C
5589/9 v hodnote 888 eur, Čo je 22,78 eur/m2 (cena určená znaleckým posudkorn). Nakoľko
hodnota vzájomne zamieňaných nehnutel‘ností podia dohody zmluvných strán nie je rovnaká,

zmluvné strany sa pri podpise zmluvy dohodnú, že pán Málek doplatí mestu rozdiel, čo
predstavuje 1 124,00 eur



Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31.07.2020

predstavuje 1 965,44 eur, čo je 26,56 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podia

Zásad hospodárenia a nakiadania 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. Ideo provod majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého

je potrebný súhlas 315 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podfleha zverejneniu na

úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Důvod hodný osobitného zretel‘a:

- ide o zámenu nehnuteíností, na základe ktorej dčjde zo strany mesta k majetkovoprávnemu

usporiadaniu vlastníckych vzt‘ahov k pozemku parc. č. KN-C 5589/9, na ktorom je v časti

umiestnená a vybudovaná stavba „mestskej komunikácie a v časti stavba „chodnika vo

vlastnictve mesta.

5. uzatvoroníe Nájomnej zm/uvy na prenechaníe nehnutefného majetku mesta do nájmu spčsobom

pod/a 9a ods. 9 pism c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vp/atnom zneni ako pripad

hodný osobitného zretel‘a, vk. ú. Oko/ičné (m.č. Síošice) — čast‘ pozemkov parc.č. KN-C 1087/3

(KN-E 2782/502, LV Č. 2041) záhrady o výmere cca 133 m2 a parc č. KN-C 1250 (KN-E

2782/502, LV Č. 2041) zastavané plochy a nádvoria O výmere cca 50 m2 /pozemky spo/u

o výmere 183 m2/ v prospech nájomcu Branislava Drengubiaka, trvale bytom Rázusova

1821/13, 031 01 Liptovský Mikuláš, za úče/om doriešenia prístupu (prechodu a prejazdu) na

pozemok parc.Č. KN-C 1134/7 v rámci výstavby rodinného domu na predmetnom pozemku a za

účeIom dobudovania a napojenia sa na pristupovú komunikáciu realizovanú pod názvom stavby

„Prístupová komunikácia, na ktorú bob už vydané právoplatné stavebné povolenie pod č.

MsÚ/ÚRaSP 2016/04216-05/BRM zo dňa 16.09.2016 pre stavebníka Branislava Drengubiaka.

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 54,90 eur/ročne
(tj. 0,30 eur/m2/rok).
V nájomnej zmluve bude uvedené, že nájomca ako investor stavby vybuduje na predmete nájmu

na vlastné náklady pristupovú komunikáciu, ktorej sůČasfou bude aj obratisko vybudované na
časti pozemku parc.č. KN-C 1134/6 vo vlastníctve nájomcu (LV Č. 2367). podľa spracovanej

projektovej dokumentácie Po nadobudnutĺ právoplatnosti kolaudaČného rozhodnutia nájomca

predmetné stavebné objekty t.j .„ pristupovú komunikáciu a obratisko vrátane pozemku pod
obratiskom prevedie do vlastnictva mesta za cenu 1 euro. Zároveň bude v nájomnej zmluve

uvedené, že v pripade pokračovania ďalšieho rozvoja výstavby v danom území stavba ‚obratiska

už nebude potrebná. a tak sa mesto zaviaže k povinnosti stavbu obratiska zrušiť a pozemok pod

obratiskom spätne odpredat‘ vlastníkovi pozemku taktiež za 1 euro.

Ideo prenechanie nehnute[ného majetku mesta do nájmu z dóvodu hodného osobitného zrete?a,

na schváienie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov. príčom uvedený nájom

podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Důvod hodný osobitného zretel‘a:
- žiadateľ zabezpečí prístup k plánovanej výstavbe rodinného domu na pozemku parc.č. KN-C

1134/7 po dohode s vlastníčkou tohto pozemku (LV Č. 2460), ako pokračovanie komunikácie, na

ktorú bob vydané právoplatně stavebné povolenie pod č. MsÚ/ÚRaSP 2016/04216-05/BRM zo

dňa 16.09.2016 pre stavebníka Branislava Drengubiaka,
- na vlastně náklady dobuduje pristupovú komunikáciu v rámci stavby: „Pristupová komunikácia“

vrátane stavby obratiska, a tieto stavebné objekty spolu s pozemkom pod obratiskom ako
stavebník prevedie do majetku mesta za cenu 1 euro, po nadobudnutí právoplatnosti

kolaudačného rozhodnutia tejto stavby,
- vybudovanie komunikácie bude prínosom pre mestskú čast‘ a jej obyvateľov a zároveň bude

slúžíť pre budúci rozvoj daného územia a pre potreby prípadnej ďalšej výstavby v tejto bokalite.



6. prebytočnost‘ nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe čí. 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nak/adania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení a predaj

prebytočného majetku niesta spčsobom pod/a 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 —

novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 286/32 zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2

podľa geometrického plánu č. LM — 51/2020, nachádzajúceho sa na ul. M. Pišúta, V prospech

Jaroslava Petrana, trvale bytom Námestie osloboditetov 63/4, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré

Mesto, za kúpnu cenu 792 eur (t. j. 66 eur/rn2). Účelom prevodu dójde k dorovnaniu pozemku s
pozemkami parc. č. KN-C 224/2, KN-C 222/6, KN-C 221 vo vlastníctve nadobúdateľa (LV Č.
8203, 5080) a vytvoreniu prirodzenej hranice medzi pozemkami vlastnicky patriacimi

nadobúdatel‘ovi a pozemkami vo vlastníctve mesta.
Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 286/32 podľa znaleckého posudku Č. 20/2020 zo

dňa 18. 05. 2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Alenou Vinčurovou je stanovená na 533,04 eur,

zaokrúhlene na 530,- eur, čo je 44,42 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta

vedeného v účtovníctve k 31.07.2020 predstavuje 208,36 eur, čo je 17,363 eur/m2. Pozemok,
ktorý je predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne I. ‚ pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je

v danej záne stanovená na 66 eur/m2 - 100 eur/m2.

ide o prevod majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretela, na schválenie ktorého je
potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov. pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej
tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zretera:

pozemok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pri pozemkoch parc. č. KN-C 224/2, KN-C

222/6. KN-C 221 vo vlastnictve žiadateLa; jedná sa O zbytkovú parcelu po ukončeni stavby:

„Realizácia nových stavieb - miestna komunikácia ul. Pišútova - Dom služieb“ realizovanej
mestom ako investorom; odpredajom důjde k dorovnaniu vlastníckych hranic a vytvoreniu

prirodzenej hranice medzi pozemkami patriacimi žiadatelovi a pozemkami vo vlastnictve mesta;

pozemok má pre svoje umiestnenie a malů výmeru obmedzené samostatné využitie, pre mesto

je nevyužitelný a nepotrebný; ide o prevod vlastnictva, ktorý je účelný len pre konkrétneho
zá ujemcu.

7. prebytočnost nehnuterného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš a predaj prehytočného
nehnutel‘ného majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom pod/a 9a ods. 8 písm. e) zákona Č.
138!1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znenh ako prípad hodný osobitného zreteľa, vk. Ú.

Qko/ičné (nič. Vitáiišovce) — pozemku parc. Č. KN-E 93/503 - „die) 7 o výmere 127 m2 (LV Č.

2041) podľa geometrického plánu č. 44026595-18/2020 v prospech Dušana Húsku, trvale

bytom Vitálišovce 211, 031 04 Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu 381 eur (t. j. 3 eur/m2), pričom
„diel 7“ je citovaným plánom pričlenený svojou výmerou k pozemku parc. Č. KN-C 1180/1 TTP

(diel 1) vo výlučnom vlastníctve nadobúdatel‘a (LV Č. 1599). ÚČelom prevodu je scelenie

s pozemkami parc.Č. KN-C 1180/1 a KN-C 1180/5 vo výluČnom vlastníctve žiadateľa (LV Č. 1599),

keďže prevádzaný „diel 7“ sa nachádza medzi týmito parcelami.

Všeobecná hodnota pozemku parc. Č. KN-E 93/503 „dieiu 7“ O výmere 127 m2 podľa znaleckého

posudku Č. 3/2020 Zo dňa 05.06.2020 vyhotoveného znalcom Ing. Katarinou Uhríkovou je

stanovená na 12,50 eur (t. j. 0,0984 eur/m2). Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta

vedeného v účtovnictve k 31.07.2020 predstavuje 6,35 eur, Čo je 0,050 eur/m2. Ide o prevod

majetku mesta z dčvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas



3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuh mesta

a webovom sídle mesta.

Dóvod hodný osobitného zretei‘a:
pozemok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza medzi parcelami ve vlastnictve žiadateľa

(diel 1 a diel 5 podľa geometrického plánu); je svahovitý, nie je stavebným pozemkom ale
pol‘nohospodárskym, je umiestnený mimo zastavaného územia obce; mesto na tento pozemok

nemá zabezpečený priamy pristup, pre mesto je tak nevyužiteľný a nepotrebný. Ide o prevod

vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu.

8. prebytočnosť nehnutel‘ného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkorn mesta Liptovský Mikuláš a predaj prebytoČného

nehnutefného majetku mesta Liptovský Mikuláš spČsobom pod/ä 9a ods. 8 písm. e) zákona Č.
138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretel‘a, v k. ú.

OkoliČné (m.Č. Vitálišovce) — pozemku parc. č. KN-E 93/503 - „diel 8“ o výmere 116 m2 (LV č.

2041) podIa geometrického plánu č. 44026595-18/2020 v prospech Miloslava Húsku, trvale

bytom Žiarska 836148, 031 04 Liptovský Mikuláš - Vitálišovce, za kúpnu cenu 348 eur (t. j. 3

eur/m2), pričom „diel 8“ je citovaným geometrickým plánom pričlenený svojou výmerou k pozemku

parc.č. KN-C 1180/2 Trp (diel 2) vo výlučnom vlastnictve nadobúdatela (LV Č. 1631). Účelom

prevodu je scelenie s pozemkami parc.Č. KN-C 1180/2 a KN-C 1180/4 vo výluČnom vlastnictve

žiadatel‘a (LV č.1631), keďže prevádzaný „diel 8“ sa nachádza medzí týmito parcelami.
Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-E 93/503 dielu 8‘; o výmere 116 m2 podľa znaleckého

posudku č. 3/2020 zo dňa 05.06.2020 vyhotoveného znalcom Ing. Katarinou Uhríkovou je
stanovená na 11,40 eur (t. J. 0,0984 eur/m2). Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta

vedeného v účtovnictve k 31.07.2020 predstavuje 5,80 eur, čo je 0,050 eur/m2. Ide o prevod
majetku mesta z dávodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas

3/5 všetkých poslancov. pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu ra úradnej tabuli mesta

a webovom sidle mesta.

Dävod hodný osobitného zretei‘a:
pozemok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza medzi parcelami vo vlastníctve žiadatel‘a

(diel 2 a diel 4 podľa geometrického plánu); je svahovitý, níe je stavebným pozemkom ale

poľnohospodárskym. je umiestnený mimo zastavaného územia obce; mesto na tento pozemok

nemá zabezpečený priamy pristup, pre mesto je tak nevyužitefný a nepotrebný. Ide o prevod
vlastnictva, který je účelný len pre konkrétneho záujemcu.

9. prebytoČnosť nehnutelhého majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš a predaj prebytoČného
nehnutel‘ného majetku mesta Liptovský Mikuláš spČsobom podľa 9a ods. 8 pism. e) zákona Č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v p/atnom znení ako prípad hodný osobitného zrale/a. vk. Ú.

Qkoličné (m.Č Vitálišovce) — pozemku parc. Č. KN-E 93/503 - „diel 9“ O výmere 126 m2 (LV Č.

2041) podta geometrického plánu č, 44026595-18/2020, V prospech Jána Húsku, trvale bytom
Mechová 3648/8, 466 04 Jablonec nad Nisou, Česká republika, za kúpnu cenu 378 eur (t. j. 3
eur/m2), pričom ‚diel 9“ je citovaným geometrickým plánom priČlenený svojou výmerou k pozemku

parc.Č. KN-C 118013 TW (diel 3) vo výlučnom vlastníctve nadobúdatel‘a (LV Č. 346). ÚČelom

prevodu je scelenie 5 pozemkami parc.Č. KN-C 1180/3 a KN-C 1180/6 ve výlučnom vlastnictve

žiadateľa (LV č.346), keďže prevádzaný „diel 9“ sa nachádza medzi týmito parcelami.

Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-E 93/503 „dielu 9“ O výmere 126 m2 podIa znaleckého

posudku č. 3/2020 Zo dňa 05.06.2020 vyhotoveného znalcom Ing. Katarínou Uhríkovou je

stanovená na 12,40 eur (t. j. 0,0984 eur/m2), Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta

vedeného v účtovnictve k 31.07.2020 predstavuje 6,30 eur, čo je 0,050 eur/m2. Ide o prevod



majetku mesta z dövodu hodného osobitného zreteta, na schválenie ktorého je potrebný súhlas

3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta

a webovom sĺdle mesta.

Dóvod hodný osobitného zretel‘a:
pozemok, ktorý je predmetom odpredaja Sa nachádza medzi parcelami vo vlastnĺctve žiadateta

(díel 3 a diel 6 podIa geometrického plánu); je svahovitý, nie je stavebným pozemkom ale

pol‘nohospodárskym, je umiestnený mimo zastavaného územia obce; mesto na tento pozemok

nemá zabezpečený priamy prístup, pre mesto je tak nevyužiteľný a nepotrebný. Ide o prevod

vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu.

10. uzatvorenie Nájomnej zm/uvy na prenechaníe nehnuterného majetku mesta do nájmu spósobom

podfa 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom zneni ako pripad

hodný osobitného zretel‘a, v k. ú. Liptovský Mikuláš, a to:

a) časť pozemku parc. č. KN-C 6574/1 zastavané plochy a nádvoria O výmere cca 91 m‘

b) pozemok parc. č. KN-C 6573/9 zastavané plochy a nádvoria O výmere 3 m2, podia

geometrického plánu č. 44523106-81/2019

(spolu pozemky o výmere cca 94 m2), nachádzajúce sa na ul. Garbiarska, v prospech nájomcu

spoločnosti VEREX REALITY s.r.o., So sidlom: Priemyselná 4606. 031 01 Liptovský Mkuáš,

IČO: 00614 378, na dobu určitú 10 rokov, za nájomné v celkovej výške 733 eur/ročne, ato

v členení: za čast pozemku parc. č. KN-C 6574/1 o výmere cca 24 m2 (ako prístup) —10 €/m2/rok;

za časf pozemku parc. Č. KN-C 6574/1 O výmere cca 67 m2 (ide o pozemok. na ktorom je

umiestnená stavba: „ parkovacie miesta“ vo vlastnictve nájomcu, vybudovaná bez stavebného

povolenia) —7 €/m‘/rok; pozemok parc. č. KN-C 6573/9 o výmere 3 m (ideo pozemok zastavaný

stavbou bez súpisného Čísla“ vo vlastnictve nájomcu) —8 €/m2/rok.

Účelom uzatvorenia nájomnej zmluvy je doriešenie prístupu cez Čast‘ pozemku parc. č. KN-C

6574/1 o výmere cca 24 m2 z ul. Garbiarskej k objektu:. OC LiptáČik - budova pre obchod

a služby súp. č. 709 stojacom na parcele č. KN-C 69/2 vo vlastnĺctve žiadatel‘a (LV Č. 6754):

d‘alej zabezpečenie parkovania na časti pozemku parc. č. KN-C 6574/1 O výmere cca 67 m2

a tiež ziskania ::10 práva k pozemku parc Č. KN-C 6573/9 o výmere 3 m2 zastavaného

stavbou bez súpisného čisla‘ stojacou aj na pozemku parcela č. KN-C 69/1 vo vlastnictve

žiadatel‘a (LV Č. 6754)

V nájomnej zmluve bude uvedené, že prenajímatel‘ súhlasí s tým, že nájomca prenechá časť

pozemku parc. Č. KN-C 6574/1 zastavané plochy a nádvoria O výmere cca 67 m2 do podnájmu

tretej osobe za účelom parkovania.

Ideo prenechanie nehnutetného majetku mesta do nájmu z dóvodu hodného osobitného zrete[a,

na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov. pričom uvedený nájom

podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta.

Dóvod hodný osobitného zretel‘a:
pozemky, ktoré sú predmetom nájomnej zmluvy sa nachádzajú pri pozemku parc. č. KN-C 69/1

a stavbe: OC Liptáčik - budova pre obchod a služby“ súp. Č. 709 postavenej na parcele č. KN

C 69/2 vo výlučnom vlastníctve žiadatel‘a (LV č. 6754); žiadateľ si uzatvorením nájomnej zmluvy

dorieši prístup z ulice Garbiarskej k svojim nehnuteľnostiam, zabezpečí parkovanie a tiež ziska

„ině právo“ k pozemku, na ktorom je postavená stavba bez súpisného čísla vo vlastnictve

spoločnosti; pre mesto je pozemok nevyužiteľný a účelný len pre konkrétneho záujemcu.



11. prebytočnosť nehnutelného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom zneni a predaj

prebytoČného majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom podlá 5 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení ako prípad hodný osobitného zretel‘a, v k. ú.
Liptovská Ondrašová — novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 818/12 zastavané plochy

a nádvoria o výmere iBm2 a parc. č. KN-C 818/13 zastavené plochy a nádvoria O výmere 17 m2

ĺpozemky spolu O výmere 35 m2ĺ podIa geometrického plánu č. 47457325 -53/2019
nachádzajúcich sana ul. Tehliarskej, Ing. Štefanovi Repovi, trvale bytom M. Pišůta 103917, 031

01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto, za kúpnu cenu I 750 eur (t. j. 50 eur/m2), za účelom

zabezpečenia prístupu k stavbe garáže súp. Č. 626 a pozemkom parc. č. KN-C 829, 830 vo

vlastnictve nadobúdatel‘a (LV Č. 2242, 2245) a vybudovania spevnenej plochy na prevádzaných

pozemkoch. V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že pozemky, ktoré sú
predmetom prevodu, 50 podľa platného ůzemného plánu mesta Liptovský Mikuláš z východnej

strany v dotyku s plánovaným dopravným napojením.
Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 31.07.2020
predstavuje sumu 580,90 eur, čo je 16,597 eur/m2. Pozemky, ktoré sů predmetom prevodu sa
podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš

nachádzajú v zóne lL, pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku jev danej zóne stanovená

na 33 eur/rn2- 66 eurím2. Ideo prevod majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteía. na
schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha

zverejneniu na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta.

Důvod hodný osobitného zretei‘a:

- pozemky. ktoré sú predmetom odpredaja sa nachádzajú pred stavbou garáže súp. Č. 626

a pozemkami parc. Č. KN-C 829. 830 vo vlastnictve nadobúdateta (LV Č. 2242. 2245). na ktorých
nadobúdatel plánuje vybudovať spevnené plochy, čím si zlepší pristup k svojim nehnuteľnostiam:

- prevádzané pozemky majú pre svoje umiestnenie obmedzené samostatné využitie a sú určené

len pre konkrétneho záujemcu.

12. a) pod/a 5 9 ods. 2 písm. a) a 5 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom

znení spósob prenájmu nehnutelnosti vk. ú. OkoliČné — pozemku parc. Č. KN-C 422/1 84
zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 rn2 podľa geometrického plánu č. LM- 84/2020 —

obchodnou verejnou sút‘ažou (ďalej len “OVS“),

b) podlá 5 9 ods. 2 písm. b) a 5 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci vplatnom

znení podmienky obchodnej verejnej sút‘aže na prenájom nehnutelnosti v k. ú. Okoličné —

pozemku parc. Č. KN-C 422/184 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2 podIa
geometrického plánu č. LM- 84/2020 nasledovne:

Osobitne schvaľované podmienky

schválené Mestským zastupiteľstvom Liptovský Mikuláš uznesenim Č. 52/2020 zo dila 13. 08.
2020.

Predmet OVS

1. Predmetam OVS je výber najvhodnejšej ponuky na prenájom predmetu súťaže a uzatvorenie
nájornnej zmluvy na nájom predmetu sOťaže, a to:

- pozemku parc. č. KN-C 4221184 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2 podľa
geometrického plánu Č. LM —6412020, nachádzajúceho sa na ul. Pobrežnej, v k. 0. Okoličné,

obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, vytvorený z pozemku parc. č. KN-E 616/504,



zapísaného V katastri nehnuteľnosti v registri »E na liste vlastníctva Č. 2202 V prospech mesta

Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1.

2. Doba nájmu: 10 rokov.

3. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže:

pozemok parc. č. KN-C 422/184 podfa geometrického plánu č. LM — 84/2020v k. ú. Okoličné sa

nachádza podia platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený

uznesenim mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č.115/2010 dňa 1612.2010 a jeho

závázná časť bola vyhlásená všeobecne závázným nariadenim mesta Liptovský Mikuláš

č.7/2O1ONZN dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 V zneni zmien a doplnkov

v urbanistickom bloku obytné ůzemie s prevahou rodinných domov ‘. Maximálna výška zástavby

v predmetnom bloku sú 2 nadzemné podlažia a index zastavanej plochy e maximálne 30 %.

Prevládajúce funkčné využitie tohto bloku je formujúce typický obraz prostredia charakteristický

nizkopodlažnou zástavbou prevažne rodinných domov s vysokým podielom neverejnej zelene

súkromných záhrad, s minimálnym podielom plochy zelene z plochy pozemku 20 % Najmá:

rodinné domy, rodinné domy s integrovanými zar. OV, zariadenia občianskej vybavenosti slúžíace

pre obsluhu prifahlého územia - zariadenia obchodu, služieb, školstva, zdravotnictva! verejného

stravovania, kultúry. športu a rekreácie,

Pripustné e funkčné využitie vhodne dopiňajúce prevládajúci charakter prostredia, zvyšujúce

jeho polyfunkčnost‘ s ciel‘om uspokojif potreby bývajúcich, 5 dórazom na minimalizáciu

negativnych vplyvov na obytné prostredie. Najmá: bytové domy — hmotovo-priestorovým rlešenim

vhodne začlenené do okolitej zástavby! zariadenia prechodného ubytovania, zariadenia OV

nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie, zariadenia výrobných služieb /dielne,

opravovne, . .1 a drobnej výroby nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie,

zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia 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! veľkosklady s vysokými

nárokmi na dopravnú obsluhu, nákupně 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 lzberné dvory, zberne druhotných surovín/, špecifické zariadenia dopravy

lokálneho významu (heliport..), zariadenia energetiky lokálneho významu bez negativnych

dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, . . ./‚ zariadenia
nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebnĺctva/ cintoriny, urnové háje. krematóriá/

Prevádzkovatelia objektov sú povinni potrebné plochy statickej dopravy pre prevádzku zariadení.

vyplývajůce z ustanovení STN 736110, zabezpečiť na vlastnom pozemku.

Odporúčané funkčně využitie vyznačenei časti pozemku Íe parkovacie stánře pre osobný

automobil, potrebné ie rešpektovať eXistuiúci strom.

4 Účel nájmu: parkovacie státie pre osobný automobil.

5. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na prenájomje cena 138

eurlrok, (slovom: jednostotridsaťosem eur), t. j. 6 eur/m?/rok.

Nájomné znížené o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok obchodných

verejných súťaži uhradí víťaz súfaže najneskör do 7 dni od uzatvorenia nájomnej zmluvy.



Výška nájomného stanovená za užívanie pozemku parc. č. KN-C 422/1 84 podľa geometrického

plánu č. LM — 84/2020 na základe znaleckého posudku č. 24/2019 vypracovaného znalkyňou

Ing. Alenou Vinčurovou zo dňa 27. 05. 2020 ako všeobecná hodnota nájmu majetku podľa

vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení

všeobecnej hodnoty majetku predstavuje sumu 8269 eur, zaokrúhlene 83 eur, t. j. 3,595

eur/m2/rok. Nájomné za predmet sút‘aže je určené na základe znaleckého posudku a Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš.

Pozemok, ktorý je predmetom OVS sa podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania

s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v II. zóne, pričom minimálna ročná sadzba za 1

m2 pozemku je v danej záne (za účelom zriadenia alebo vybudovania parkovacĺch miest, ktoré

po vybudovanĺ nezostanú verejne prĺstupné) stanovená na 4 eur/m2 -6 eur/m2.

6. Výšku finančnej zábezpeky v sume 15 eur (slovom: pätnásť eur). zloží navrhovatel na

bankový účet vedený v Prima banke Slovensko. as., č. ú.: SK 61 5600 0000 0016 0044 8065

SIC: KOMASK2X najneskór tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov.

Žiadny z navrhovateíov nemá nárok na výplatu úrokov z peňažných prostriedkov zložených na

účte mesta tvoriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky, resp. úhrady nájomného so

započitaním finančnej zábezpeky.

7. Účastnicky poplatok vo výške 30 eur, ktorý je povinný uhradiť každý účastnik OVS, možno

uhradiť do pokladne MsÚ alebo na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, as., I SAN

SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X. Účastnicky poplatok sa nevracia.

8. Podmienky na prenájom predmetu obchodnej verejnej sút‘aže boli schválené uzneseniami

mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č. 97/2017 zo dňa 14,12,2017 ač. 52/2020 zo dňa

13. 08. 2020.

II.
Časový plán sút‘aže

1. Vyhlásenie súťaže: 25.08.2020

2. Záujemca má možnosť nahliadnut‘ do znaleckého posudku a d‘alšĺch podkladov, ktoré sa

nachádzajú na mestskom úrade Liptovský Mikuláš v úradných hodinách č. dveri 204, II.

poschodie, kontaktná osoba: Mgr. Andrea Mlynarčíková, tel. č.: 044/5565241, e-mail:

a. mlynarcikovaemikulas.sk.

3. Ukončenie predkladania návrhov sút‘aže: 25.09.2020 do 14.00 hod.

4. Termín otvárania obálek a vyhodnotenia sútažných návrhovje 06.10.20200 13.30 hod.

5. Viťaz súťaže je povinný uzavrief nájomnú zmluvu do 90 dni odo dňa vyhodnotenia sút‘aže
komisiou. V prípade. že do 10 kalendárnych dni od vyzvania na uzavretie nájomnej zmluvy vít‘az

sútaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie nájomnej

zmluvy.

III.
Kritérium hodnotenia návrhov

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

nájom predmetu súťaže predložená navrhovatel‘om.

2. Viťazom súťaže sa stáva podaný návrh 5 najvyššou ponúknutou cenou za nájom pri dodržaní

všetkých podmienok súťaže. V pripade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorši termín

podania návrhu.



Iv.

Osobitné dojednania

1 Vít‘az sůťaže je povinný rešpektovat‘:

a) stanovisko spoločnosti Stredoslovenská distribučná, as., č. 4600055156 zo dňa 12, 11.

2019, v ktorom sa uvádza, že v lokalite predmetného pozemku sa nachádzajú podzemné NN

vedenia a skrine s ochranným pásmom a móžu sa nachádzať aj podzemné vedenia tretich

osób;
b) stanovisko spoločnosti SPP — distribúcia, a.s. Č. TDIEX/0112/2019/Hy zo dňa 29. 10.

2019, V ktorom sa uvádza, že v lokalite predmetného pozemku sa nachádza STL plynovod

ON 80 0CL, 280 kPa s ochranným a bezpečnostným pásmom plynárenského zariadenia;

c) stanovisko Liptovskej vodárenskej spoločnosti, Č. 7851/2019/PŠ Zo dňa 29. 10. 2019,

v ktorom sa uvádza, že v lokalita predmetného pozemku prechádza potrubie verejnej

kanalizácie s pásmom ochrany siahajúcim do vzdialenosti 2,5 m od vonkajšieho pódorysného

okraja potrubia na obidve strany;

d) stanovisko Útvaru hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 19 05. 2020

uvedené v Čl. I. bode 3. týchto podmíenok OVS, t. j.: odporúČané funkČné využitie pozemku Íe
parkovacie stánie pre osobný automobil. potrebné je rešpektovať eXistujúci stroma stanovisko

zo dňa 20. 05. 2020, v ktorom sa uvádza, že je potrebně zvolíť taký povrchový kryt parkoviska,

ktorý nezasiahne do koreňovej sústavy stromu;

e) stanovisko Odboru dopravy, životného prostredia a výstavby zo dňa 27. 01. 2020: ktorom

sa uvádza, že na predmetnom pozemku je potrebné vybuclovanie riadneho parkovacieho

miesta so spevneným povrchem.

2. Vit‘az sút‘aže sa zavázuje uhradit‘ náklady súvisiace s vyhotovením geometrického plánu Č.

LM -84/2020 vo výške 270,- eur a s vyhotovením znaleckého posudku č. 24/2020 vo výške

109,98 eur.

13. a) podľa 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spósob

prevodu vlastníctva nehnuteínosti vk. ú. Palúdzka — pozemku parc. č. KN-C 2099/118

zastavané plochy a nádvoria o výmere 881 m2 podľa geometrického plánu č. LM-83/2020 —

obchodnou verejnou sút‘ažou (ďalej len „OVS),

b) podra 9 ods. 2 písm. b) zákona Č. 138ĺ1991 Zb. o majetku obcí vp/atnom znenípodmienky

obchodnej verejnej sút‘aže na pre vod nehnutefnosti vk. Ú. Paiúdzka — pozemku parc. Č. KN-C

2099/118 zastavané plochy a nádvoria O výmere 881 m2 podIa geometrického plánu Č. LM

83/2020, nasledovne:

Osobitne schvaľované podmienky

schválené Mestským zastupitel‘stvom Liptovský Mikuláš uznesenĺm Č. 52/2020 zo dňa

13. 08. 2020

Predmet OVS

1. Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súfaže a uzatvorenie

kúpnej zmluvy na predaj predmetu sút‘aže, a to nehnuteľnosti:

pozemku parc. č. KN-C 2099/118 zastavané plochy a nádvoria o výmare 881 m2 podľa

geometrického piánu č. LM-83/2020, nachádzajúceho sa na ul. E. Penkalu v k. ú Palúdzka.

obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, vytvorený z pozemkov parc.Č. KN-C 2099/118

a KN-C 2099/120 zapísaných v katastri nehnuteľnosti v registri „C na liste vlastnictva Č. 4401

v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1 (ďalej len „predmet súťaže“).



2. Funkčně a dominantně využitie predmetu súťaže:

Pozemek parc. Č. KN-C 20991118 podľa geometrického plánu č. LM-83/2020 vk, 0. Palúdzka

sa nachádza podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, který bol schválený

uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č.115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho

záväzná časť bela vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš
Č,7/2010/VZN dňa 16.12.2010 s účinnost‘ou dňom 1.1,2011 v znení zmien a doplnkov v
urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou bytových domov“. Maximálna výška zástavby v
predmetnom bloku je 6 nadzemných podlaží a index zastavanej plochy je maximálne 75 %.

Previádajúce funkčné využitie tohto bloku je formujúce prostredie charakteristické viacpodlažnou

zástavbou prevažne obytných budov a významným podielom poloverejného prostredia

S Vysokým podielom zelene a pl6ch pre šport a rekreáciu. Minimálny podiel plochy zelene

z plochy pozemku je stanovený na 20 %. Najmä: bytové domy, zariadenia občianskej
vybavenosti slúžiace pre obsluhu priľahlého územia - zariadenia obchodu, služieb, školstva,
zdravotnictva, kultúry, športu a rekreácie, plochy upravenej zelene,...

Pripustnéje funkčně využitie vhodne doplňajúce prevládajúci charakter prostredia zariadeniami
zvyšujúcimi jeho polyfunkčnost‘ bez neprimeraných vplyvov na kvalitu obytného prostredia.
Najmä; zariadenia občianskej vybavenosti nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie
/administrativa, kultúra, obchod. šport a rekreácia, zariadenia prechodného ubytovania a
verejného stravovania, zariadenia sociálnej starostlivosti. .1. zariadenia výrobných služieb a
drobnej výroby nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie, obslužné komunikácie,
plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby,
zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice....

Neprípustné je funkčně využitie. ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo

vplyvmi na okolie negativne vplýva na kvalitu okolitého obytného prostredia. Najmá: rodinné

domy. zariadenia priemyselnej a pol‘nohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby, sklady

s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia OV regionálneho významu, zariadenia pre
šport a rekreáciu regionálneho významu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a
technickej infraštruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory. zberne
druhotných surovínI, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu (heliport,...). zariadenia
energetiky lokálneho významu bez negativnych dopadov na okolité prostredie lfotovoltaická
elektráreň, paroplynový cyklus,../ zariadenia nadradených systémov energetiky. zariadenia
pohrebnictva /cintoriny, urnové háje, krematóriá/....

Prevádzkovatelia obiektov sú povinní potrebné plochy statickej dopravy pre prevádzku zariadeni,
vyplývajúce z ustanoveni STN 736110. zabezpeČiť na vlastnom pozemku.

Píedmetný pozemok je súčast‘ou lokality č.3 ‚Obytná zóna Palugyayho, pre ktorú je potrebné
spracovat‘ územný plán zóny.

Predmetné územie je riešené projektem ‚Dostavba obytného súboru Falúdzka - Liptovský
Mikuláš“, spracovaným lng.arch. Šutvajom, Dolný Kubín, navrhovanú dopravnú a technickú
infraštruktúru v tomto projekte je potrebné rešpektovat‘ a ako súčasť výstavby vybudovať aj časť
komunikácie na pozemku p.č. KN C 2099/203 k.ú Palúdzka

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet sút‘aže ponúka na predaj je cena 58 146

eur (slovom: pät‘desiatosemtisicjednostoštyridsaťšesť eur), t. J. 66 eur/m2.

KOpnu cenu zníženú o zloženO finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok
obchodných verejných súťaží uhradí vít‘az súťaže najneskór do 14 dní od uzatvorenia kúpnej
zmluvy.



Cena predmetnej nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku č. 39/2020 vypracovaného

znalcom Ing. Bohuslavom Babkom zo dňa 15.06.2020 ako všeobecná hodnota majetku podľa
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanoveni

všeobecnej hodnoty majetku predstavuje sumu 43917,85 eur, zaokrúhlene 43900,00 eur, t. j.
49,85 eur/m2. Cena za predmet súťaže je určená na základe znaleckého posudku a Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 31.07.2020 je
14621,96 eur, tj. 16,597 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom OVS, sa podľa Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v II. zóne, pričom

minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku jev danej zóne stanovená na 33 eur/m2 -66 eur/m2.

4. Výšku finančnej zábezpeky, ktorá predstavuje sumu 10 % z minimálnej kúpnej ceny, t. J.
5 814 eur (slovom: pšťtisicosemstoštrnást‘ eur), zloží navrhovatel‘ na bankový účet vedený

v Prima banke Slovensko, as., Č. Ú.: SK 61 5600 0000 0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X

najneskör tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov.

Žiadny z navrhovatel‘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
započítanim finančnej zábezpeky.

5. Účastnicky poplatok vo výške 30 eur, ktorý je povinný uhradiť každý účastník OVS, možno

uhradíť do pokladne MsÚ alebo na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko. as., č.ú.:

5K89 5600 0000 0016 0044 3002 SIC: KOMASK2X. Účastnícky poplatok sa nevracia.

6. Podmicnky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže bolí schválené uzneseniami

Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 97/2017 zo dňa 14.12.2017 ač. 52/2020 Zo dňa

13. 08. 2020

Ii.

Časový plán sút‘aže

1. Vyhlásenie súťaže: 25.08.2020

2. Záujemca má možnosV nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov. ktoré sa
nachádzajú na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš v úradných hodinách č. dverí 204. II.
poschodie, kontaktná osoba: JUDr. Soňa Lakotová, tel. Č.: 044/5565241, e-mail:
sona. lakotovamikulas. sk.

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 25.09.2020 do 14.00 hod.

4. Termin otvárania obálek a vyhodnotenia súťažných návrhovje 06.10.2020013.00 hod.

5. Víťaz súťaže je povinný uzavrief kúpnu zmluvu do 90 dni odo dňa vyhodnotenia sútaže
komisiou V pripade, že do 10 kalendárnych dni od vyzvania na uzavretie kúpnej zmluvy vifaz
súťaže neuzatvori túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej
zmluvy.

III.

Kritérium hodnotenia návrhov

1. Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhovje najvyššia ponúknutá kúpna cena

za nehnuteľnosť predložená navrhovateľom.
2. Viťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržani všetkých
podmienok súťaže. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorši termín podania návrhu.



Iv.

Osobitné dojednania

1. Vít‘az sút‘aže ie povinný rešpektovat‘:
a) stanovisko spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Č. TD/EXJO1O6/2020/Šč zo dňa 03.06.2020,

v ktorom Sa uvádza, že v záujmovom území sa nachádza STL plynovod pri parcele — PN8OkPa

D50 PF s ochranným a bezpečnostným pásmom plynárenského zariadenia.

b) stanovisko Utvaru hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 05.06.2020

uvedené v Čl. I. bode 2. týchto podmienok OVS.
2. Víťaz sůťaže berle na vedomie, že v zmysle stanoviska Útvaru hlavného architekta mesta
Liptovský Mikuláš zo dňa 05,06.2020 uvedeného v Čl. I. bode 2. týchto podmienok OVS, ako
nájomca Časti pozemku parc.Č. KN-C 2099/203v kú. Palúdzka vybuduje na vlastné náklady čast‘

komunikácie na predmetnom pozemku vo vlastnictve mesta Liptovský Mikuláš a zároveň podľa

vyjadrenia tunajšieho odboru dopravy, životného prostredia a výstavby zo dňa 10.06.2020,

dotknutO časť vybudovanej komunikácie (vrátane chodnika pre peších a verejného osvetlenia) po
vydaní právoplatného kolaudaČného rozhodnutia odpredá mestu Liptovský Mikuláš za cenu 1

euro.
3. Víťaz súťaže sa zavázuje uhradíť náklady za vyhotoveníe geometrického plánu a znaleckého

posudku.

II. ruší

bod 6. schvafovacej časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 5/2020 zo

dňa 23,04,2020, a to prebytočnosťnehnutel‘ného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe či.

4 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom
znení a uzatvorenie Zámennej zmluv,y na nehnutefný majetok mesta spósobom pod/a 9a ods.

8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného

zretel‘a, v k. ú. Palůdzka —

nehnutel‘nosť vo vý/učnom vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, a to novovytvorený pozemok
parc. č. KN-C 1251/8 ostatně plochy o výmere 152 m2, podľa geometrického plánu č. 40003337-
17/2020, nachádzajúci sa na ul. Budovateľskej zameniť za nehnutefnosti vo vý‘lučnom
vlastnictve spoločnosti Bella Vista. s. r. O., so sídlom Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,

ičo: 36819 182, ato:

a) novovytvorený pozemok parc. Č. KN-C 924/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2,

b) novovytvorený pozemok parc. Č. KN-C 924/5 zastavané plochy a nádvoria O výmere 147

obidva zamerané geometrickým plánom Č. 40003337-17/2020. nachádzajúce sa na ul.

Budovateľskej, /pozemky spolu o výmere 152 nťL
Cena zamieňaných nehnuterností na základe dohody zmluvných strán je nasledovná:

Spoločnosť Bella Vista, s.r.o. uhradí mestu za pozemok parc.č. KN-C 1251/8 kúpnu cenu

6 581,60 eur, čo je cena určená znaleckým posudkom. Mesto uhradí spoločnosti Bella Vista,
aro. za pozemky KN-C 924/4 a KN-C 924/5 kúpnu cenu I euro.

Ing. Jái
pni esta

08. 2020Dátum podpisu uznesenia: I


