
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 24. septembra 2020 čĺslo 6112020

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

nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje

prebytočnosť nehnuterného 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 spösobom podle 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení ako prípad hodný osobitného zretela, vk. Ú.

Palúdzka — pozemku parc.č. KN-C 245 záhrady o výrnere 55 m, zapísaný v katastri

nehnuteľnosti na LV Č. 4401, nachádzajúci sa na ul. Petrovičovo nábrežie, v prospech MDDr.

Lucie Kurucovej, trvale bytom Petrovičovo nábrežie 378/11, 031 01 Liptovský Mikuláš — Palúdzka,

za kúpnu cenu 3 630 eur, (t. J. 66 eur/rn2), ktorú uhradí mestu do jedného roka odo dňa podpisu

kúpneJ zmluvy oboma zmluvnýrni stranami, a to v rnesačných splátkach vo výške 302,50

eur/mesiac. Návrh na vklad vlastníckeho práva z kúpnej zrnluvy do katastra nehnutetností podá

mesto až po zaplatení celej kúpnej ceny zo strany MDDr. Kurucovej na účet mesta. Účelom

prevodu je rnajetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc.č. KN-C 245,



který svojím oplotenĺm tvorí kompletný celek s pozemkami parc.Č. KN-C 244 (LV Č. 4630), KN-C

249, KN-C 250, KN-C 251 (LV Č. 4629) a stavbou: Rodinný dem súp.č. 378 (LV Č. 4630)

postavenou na pozemku parc.Č. KN-C 251, vo výlučnom vlastníctve nadobúdateľky.

Všeobecná hodnota pozemku parc.Č. KN-C 245 podľa znaleckého posudku č. 28/020 ze dňa

21.072020 vyhotoveného znalcem Ing. Alenou Vinčurevou je stanovená na 1 92445 eur,

zaokrúhlene 1 920 eur, Čo je 34,99 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta

vedeného v úČtovníctve k 31.082020 predstavuje 91283 eur, čo je 16597 eur/m2. Pozemek,

který je predmetom prevedu sa podIa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkem mesta

Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II. ‚ priČom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku jev danej

záne stanovená na 33 eur/m2 —66 eur/m2.

ide o prevod majetku mesta z dbvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie kterého je

petrebný súhlas 3/5 všetkých poslancev, priČom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej

tabuli mesta a webovom sídle mesta.

Důvod hodný osobitného zretei‘a:

- ide e majetkoveprávne usporiadanie vlastnickych vztahov k pozemku parc.č. KN-C 245, který

svojĺm oplotenĺm tvorĺ kompletný celok 5 pozemkami parc.č. KN-C 244 (LV Č. 4630). KN-C 249,

KN-C 250, KN-C 251 (LV Č. 4629) a stavbou: ‚Rodinný dem súp.č. 378 (LV Č. 4630) postavenou

na pozemku parc.č. KN-C 251, ve výluČnem viastnictve žiadatelky. Mesto na tento pozemek

nemá zabezpečený priamy pristup, a preto je pre mesto stavebne nevyužiteľný a nepotrebný

Predmetným prevodom sa zabezpeČĺ súlad skutkového a právneho stavu. Ide e prevod

vlastnictva. ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu, nakoľke pozemek je t.Č. oplotený

k rodinnému domu, a to od doby nadebudnutia nehnuteľného majetku žiadateľkou v dotknutej

lokalite. tj. 6 rokev.

2. zámer odpredaf pro bytočný nehnuteľný maje/ok spösobom pod/ä 9a ods. I písm. c) zákona č.

138/1991 Zb o majetku obci v platnom znení (pr/amym predajom najmenej za cenu ve výš/w

všeobecnoj hodnoty majetku), vk. ú. Liptovský Mikuláš — pozemok parc. Č. KN-C 222/20

zastavaně plechy a nádvoria O výmere 44 m2 podía geometrického plánu č. 44523106— 18/2020.

za kúpnu cenu minimálne 2 904 eur (t. j. 66 eur/ m2), nachádzajúci sa na ulici M. Pišúta. Na

pozemku parc. č. KN-C 222/20 je umiestnená vodemerná šachta a chránička na optický kábel.

Všeobecná hodnota pozemku parc. Č. KN-C 222/20 podra znaleckého posudku č. 33/2020 zo

dňa 19. 08. 2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Alenou Vinčurovou je stanovená na 2 220,68 eur,

zaokrúhlene 2 220,- eur, Čaje 5047 eur/ m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta

vedeného v účtovnĺctve k 31. 08. 2020 predstavuje 73027 eur, čo je 16,597 eur/m2. Pozemek,

který je predmetom prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkem

mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne I., priČem minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je

v danej záne stanovená na 66 eur/m2 - 100 eur/m2. Uvedený zámer podUeha zverejneniu na

úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlaČi. Schválen/e zámeru

nenahrádza schvá/enie provodu nehnuteľného ma/etku v mestskom zastupitelstvo, ie len

podkladem toho rea/izácie.



3. prebytoČnosť nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania S majetkom mesta Liptovský Mikuláš vplatnom znení a predaj

prebytoČného riehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš spósobom podIa Qa ods. 6 písm.

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretela,

v k. ú. Liptovský Mikuláš — pozemku parc. č. KN-C 6574/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere

54 rn2, nachádzajúceho sa na uL Garbiarskej, v prospech spoločnosti TATRASPDL SLOVAKIA,

s.r.o., so sĺdlorn Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 372 901 za kúpnu cenu 5

400 eur(t.j. 100 eur/rn2). Účelorn prevoduje majetkovoprávne usporiadanie vlastnickych vzťahov

k pozemku parc.č. KN-C 6574/8, na ktorom je v časti vysadená verejná zeleň a v časti je na

pozemku umiestnená a vybudovaná stavba parkoviska vo vlastníctve nadobúdatefa, v rámci

výstavby „Obchodno - adrninistrativneho centra“ na ul. Garbiarskej (pozemky patriace

obchodnému a adrninistratívnernu sú v katastri zapisané na LV Č. 5221). Prikúpením döjde

k zarovnaniu a sceleniu pozernkov.

Všeobecná hodnota pozemku parc.Č. KN-C 6574/8 podľa znaleckého posudku č. 21/2020 zo dňa

21052020 vyhotoveného znalcorn lng Alenou Vinčurovou je stanovená na 3607,74 eur,

zaokrúhlene na 3610 eur, čoje 66,81 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta

vedeného v účtovníctve k 31082020 predstavuje 896,24 eur, Čo je 16,597 eur/m2. Pozemok,

kzorý je predrnetorn prevodu sa podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s rnajetkom

mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne I., pričorn minimálna kúpna cena za 1 rn2 pozemku je

v danej zóne stanovená na 66 eur/m2 — 100 eur/rn2.

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

tabuli a internetovej stránke obce.

Dóvod hodný osobitného zretel‘a:

- pozemok, ktorý je predmetorn odpredaja sa nachádza pri pozemkoch parc.Č. KN-C 745/2, KN-

C 781/33, KN-C 701/33 a KN-C 701/32 vo výlučnoni vlastníctve žiadateľa (LV Č. 5221), na ktorých

je umiestnená a vybudovaná stavba parkoviska a na ktorú bob Okresným úradom Liptovský

Mikuláš, odbororn životného prostredia, vydané právoplatné kolaudačně rozhodnutie pod č. SP

99/01488-Dá zo dňa 19.05.1999 pre stavebníka TATRASPOL SLOVAKIA sro, v rámci

výstavby: „Obchodno - administratívneho centra‘ na ul. Garbiarskej,

- ideo majetkovoprávne usporiadaníe vlastnickych vzťahov k pozernku parc.č. KN-C 6574/8, na

ktororn je v časti umiestnená a vybudovaná „stavba“ predmetného parkoviska vo vlastníctve

žiadatel‘a a v časti verejná zeleň,

- nadobúdateí zabezpečuje na svoje náklady celoročnú údržbu prevádzaného pozemku (čistenie.

kosenie, odhfňanie snehu,.,),



- v súvislosti s pripravovaným spoplatnením uživania parkoviska nadobúdateľ plánuje jeho

ohraničenie oceľovými stÍpikmi, ktorých osadenie bude potrebné realizovat‘ aj na pozemku parc.č.

KN-C 6574/8,

- pozemok, ktorý je predmetom prevodu, je pre mesto stavebna nevyužiteíný a nepotrebný,

nadobúdateP ho využe na scelenie a zarovnanie So svojím majetkom. de o prevod vlastnictva.

ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu.

4. a) pod/ä 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znoní spósob

provodu vlastníctva nehnuternosti vk, ú. Liptovský Mikuláš — pozemku parc. č. KN-C 3363!7

trvalé trávne porasty o výmere 876 m2— obchodnou verejnou sút‘ažou (ďalej len “OVS“),

b) podra 9 ods. 2 písm. b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znenípodmienky

obchodnej verejnej sút‘aže na pre vod nehnutel‘nosti vk. ú. Liptovský Mikuláš — pozemku parc.

č. KN-C 3363í47 trvalé trávne porasty o výrnere 876 rn2, nasledovne:

Osobitne schvalované podmienky

schválené Mestským zastupiteľstvom Liptovský Mikuláš uznesením č.61/2020 zo dňa 24.9.2020

Predmet Ovs

1. Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predrnetu súťaže a uzatvorenie

kúpnej zrnluvy na predaj predmetu súťaže, a to nehnuteľnosti:

pozemku parc. č. KN-C 3363/47 trvalé trávne porasty o výmore 876 m2

nachádzajúceho sana ul. Nábrežie Janka Kráľa v k. ú. Liptovský Mikuláš. obec Liptovský Mikuláš.

okres Liptovský Mikuláš, zapisaný na LV Č. 4401 v katastíi nehnute[nosti vedenom Okresnýn-i

úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom.

2. Funkčné a dominantně využitie predmetu súťaže:

Pozemok parc. č. KN-C 3363/47 vk. ú. Liptovský Mikuláš sa nachádza podIa platného územného

plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesenim mestského zastupitelstva

Liptovský Mikuláš č.115/2010 dňa 16. 12. 2010 a jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecne

závzným nariadenim mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2O1OIVZN dňa 16. 12. 2010 s účinnosťou

dňom 1. 1.2011 v zneni zmien a doplnkov, v urbanistickom bloku: „zmiešané územie s prevahou

zariadeni pre šport a rekreáciu. Maximálna výška zástavby v predmetnom bloku sú 4 nadzemné

podlažia a index zastavanej plochy je maximálne 35 %.

Prevládajúce funkčné využitie tohto bloku je formujúce typický charakter prostredia 5 nižšou

intenzitou využitia územia a s koncentráciu krytých i otvorených zariadeni pre šport a rekreáciu



celomestského i regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály

potrieb obyvatel‘ov i návštevníkov mesta. Najmá: zariadenia pre šport a rekreáciu, zariadenia

verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia obchodu a služieb — dominantne

integrované do športovorekreačných kompleXov, zariadenia pre kultúru a zábavu,...

Prípustné je funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi

prevládajúci charakter a kvahtu prostredia.

Najmä: administratíva, zariadenia školstva, zdravotníctva, soc. starostlivosti, zariadenia

individuálnej rekreácie, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné

garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu

okrem heliportu — podmienené preverenim podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou

štúdiou, ktorá bude zohl‘adňovať nielen územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové

obmedzenia, zariadenia technickej nfraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej

stanice, plochy upravenej zelene,

Nepripustně je funkčně využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo

vplyvmi na okolie (hluk, prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje

možnosti využitia pril‘ahlých pozemkov pre lokalizáciu zaríadení športu a rekreácie. Najmá:

rodinné domy, bytové domy, zariadenia OV regionálneho významu s vysokými nárokmi na

dopravnú obsluhu a negativnym vplyvom na kvalitu prostredia /ve[koobchodné zariadena,

hypermarkety (bigbox)/, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebníctva,

skJady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a

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

druhotných surovin/, zariadenia energetiky lokálneho významu bez negativnych dopadov na

okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus. .1. zariadenia nadradených

systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva icintoríny, urnové háje. krematóriá/,...

Prevádzkovatelia obiektov sú povinní potrebné plochy statickej dopravy pre prevádzku zariadení.

vvplývajúce z ustanoveni STN 73 6110, zabezpečit‘ na vlastnom pozemku,

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš je zverejnený na t%ww.mikulas.sk

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorů sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 87 600

eur, (slovom: osemdesiatsedemtisícšeststo eur), t. j. 1 00 eur/rn2,

Kúpnu cenu zniženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok

obchodných verejných súťažĺ uhradi viťaz súVaže najneskčr do 14 dní od uzatvorenia kúpnej

zmluvy.

Všeobecná hodnota predmetnej nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku č. 29/2020

vypracovaného zrialcom Ing. Alenou Vinčurovou zo dňa 25.07.2020 ako všeobecná hodnota

majetku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. Z.

o stanovenĺ všeobecnej hodnoty majetku predstavuje sumu 69 668,28 eur, zaokrúhlene 69 700

eur, t. j. 79,53 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 účtovníctve k 31. 08. 2020 je 6579 eur, čo je 0,075

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

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

pozemku je v dariej zóne stanovená na 66 eur/m2 - 100 eur/m2.

4. Výšku finaněnej zábezpeky, ktorá predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny t. j. 17

520 eur (slovom: sedemnásťtisicpt‘stodvadsať eur) zloží navrhovatel‘ na bankový účet vedený

v Prima banke Slovensko, as., č. ú.: SK 61 5600 0000 0016 0044 8065 SIC: KOMASK2X

najneskör tri pracovně dni pred uplynutim lehoty na podávanie návrhov. Žiadny Z navrhovateľov

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 tinančnej

zábezpeky.

5. 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., č. ú,:

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

6. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súfaže bolí schválené uzneseniami

Mestského zastupiteístva Liptovský Mikuláš Č. 97/2017 zo dňa 14. 12. 2017 ač. 61/202020 dňa

24.9.2020.

Časový plán súťaže

1. Vyhlásenie sút‘aže: 06. 10. 2020

2. Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a dalších 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:

s. lakotova(mikulas.sk.

3. Ukončenie predkladania návrhov sút‘aže: 06. 11.2020 do 14.00 hod

4. Termín otvárania obálek a vyhodnotenia sút‘ažných návrhovje 11. 11.2020013.00 hod.

5. Víťaz súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 90 dní odo dňa vyhodnotenia sút‘aže

komisiou. V prípade, že do 10 kalendárnych dni od vyzvania na uZavretie kúpnej zmluvy vit‘az

súťaže neuzatvori túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej

zmluvy.

III.

Kritérium hodnotenia návrhov



1. Kritériom pre hodnotenie predložených sůťažných návrhovje najvyššía ponúknutá kúpna cena

za nehnuteľnosf predložená navrhovateľom.

2. Viťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou ph dodržaní všetkých

podmienok sút‘aže, V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skoršĺ termín podania návrhu.

Iv.

Osobitné dojednania

1. Víťaz sút‘aže je povinný rešpektovať:

a) stanovisko spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Č. 4600058869 zo dňa 04. 06.

2020, v ktorom sa uvádza, že v okalíte predmetného pozemku sa nachádzajú podzemné NN

vedenia a skrine. V zmysie stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných

vedení potrebné ju fyzicky vytýčíť.

b) stanovisko spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Č. 6612014448 zo dňa 29. 05. 2020, z ktorého

2ákresu je zrejmé že v okalíte predmetného pozemku sa nachádzajú podzemné

oznamovacie vedenia ST.

c) stanovisko spoločnosti SPP — distribúcia, a.s., Č. TD/EXIO1O1/2020/Šč zo dňa 22. 05.

2020. v ktorom sa uvádza, že v záujmovom územĺ predmetného pozemku sa nachádza

plynárenské zariadenie STL pripojovací plynovod PN8OkPa D32 (OPZ je možné, že vedie

cez pozemok, ktorý je predmetom OVS — pripojovací plynovod končí na pozemku parc. Č. KN-

C 651/3).

d) stanovisko spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnost‘, a.s., Č. 3641/2020/PŠ zo dňa

22. 05 2020, v ktorom sa uvádza, že v záujmovom území predmetného pozemku sa

nachádza potrubie verejnej kanalizácie DN 1000 S pásmom ochrany siahajúcim do

vzdialenosti 2,5 m od vonkajšieho pódorysného okraja potrubia na obidve strany. Pozemkom,

ktorý je predmetom ovs prechádzajú aj pripojky pre blízke nehnutel‘nosti.

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

uvedené v ČL L bodel týchto podmienok OVS;

Ing.
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