
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZA ST U P ITE ĽST VA

K bodu:

zo dňa 17. decembra 2020 číslo 71/2020

Správa o stave predaja nehnuteľností ve vlastníctve Žilinskej

univerzity v Žiline v k. ú. Liptovský Mikuláš

Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že:

a) Na základe Kúpnej zmluvy a Dohody o predkupnom práve č. 23412008/Práv. zo

dňa 187.2008 kúpila Žilinská univerzita v Žiline (dalej len „UNIZA‘) nehnuteľnosti vo

výlučnom vlastnictve mesta, zapisané v kat. území Liptovský Míkuláš ako:

administratívna budova s.č. 1390 na pare. Č. 1726/33 vrátnica s.Č. 3981 na pare. Č.

1726/34

administrat!vna budova s.č. 3982 na pare. Č. 1726/35

pozemok parc. č. 1726/30 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1364 m2

pozemok parc. Č. 1726/33 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1485 m2

pozemok parc. Č. 1726/34 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2



pozemok parc. č. 1726/35 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 256 m2v podiele
1/1

ubytovací objekt, prístavba, vrátnica súp. Č. 1388 na parc. č. 1726/30v podiele
13/14.

b) Mesto Liptovský Mikuláš (d‘alej len mesto) súhlasilo so zrušením predkupného
práva s podmienkou, že sa uzatvorí zmluva o budúcej zmluve o zriadení
predkupného práva. Na základe dohody bob predkupné právo zrušené a vymazané
z príslušného listu vlastníctva . Zároveň bola uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o
zriadení predkupného práva č. 377/201 1/Práv. zo dňa 1.7.2011 (d‘alej len „ZoBZ“) s
totožným znením podmienok predkupného práva ako boli uvedené v Kúpnej zmluve
a Dohode o predkupnom práve Č. 234/2008/Práv, a to na základe rozhodnutia
mestského zastupiteľstva. UNIZA ponúkla mestu možnosť využiť predkupné právo.
Mestské zastupitelstvo vyjadruje záujem túto ponuku prijať a využit‘ predkupné právo
mesta.

c) UNIZA v nasledujúcom období nadobudla ešte d‘alšie nehnuteľnosti v dotknutom
areáli, (ktorých cena určená znaleckým posudkom je uvedená pri každej
nehnuteľnosti), a to:

pozemok parc. č. 1726/41 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 175m2,
5.533, 50€

pozemok parc. Č. 1726/63 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 860 m2,
2719320€

pozemok parc. č. 1726/64 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1744m2,
55. 14528€

pozemok parc. Č. 1726/65 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4022 m2,
127.1 7564€

pozemok parc. č. 1726/67 - zastavaná plocha a nádvor ie o výmere 224m2,
7. 082, 88€

pozemok parc. č. 1726/68 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 256 m2,
809472€ v podiele 1/1

a podiel 1/14 na stavbe Ubytovací objekt, prístavba ‚ vrátnica súp. Č. 1388 na parc. č.
1726/30, 3010723€ (alikvotná Časťza podiel 1/14). Celková hodnota týchto
nehnutel‘ností stanovená na základe znaleckého posudku predstavuje sumu
205.242,31€,

d) UNIZA do nehnutel‘ností definovaných pod písm. a), c) investovala finanČné
prostriedky vo výške 540.273,-€ na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finanČného príspevku Č. 146/2010/5 .1/OPVaV. UNIZA preukáže výšku finančných
prostriedkov investovaných do nehnutel‘ností uvedených pod písm. a),c), ktoré
preukázateľne zhodnotili uvedené nehnuteľnosti (d‘alej iba „zhodnotenie“).

e) Zmluva o budúcej zmluve o zriadení predkupného práva Č. 377/201 1/Práv. zo dňa
1.7.2011 uzavretá na podklade Dohody o predkupnom práve Č. 234/2008/Práv. zo



dňa 187.2008 je podľa stanoviska UNIZA, ale aj podľa stanoviska právneho

oddelenia mesta Liptovský Mikuláš, nejasná a právne zmätočná.

f) na základe vtedy existujúcich informácii odporučila dňa 11.112020 finančná

a majetkoprávna komisia mesta primátorovi mesta podanie žaloby a návrhu na

vydanie neodkladného opatrenia vo veci nehnuteľností t.č. v majetku UNIZA

g) Dňa 14.12.2020 sa uskutočnilo stretnutie poslancov MsZ Vincenta Kultana, Táni

Šufliarskej a hlavného kontrolóra mesta s rektorom UNIZA, prof. Ing. Jozefom

Jandačkom, PhD., kvestorkou a právnym zástupcom UNIZA. Cieíom bob získanie

informácU a ozrejmenie situácie poslancom.

h) spoločným návrhom zo dňa 14.12.2020 je postup, pri ktorom by došlo k uzavretiu

dohody o urovnaní, na základe ktorej by boli urovnané sporné nároky medzi UNIZA a

Mestom Liptovský Mikuláš spojené s vyššie uvedeným predkupným právom za

podmienok uvedených v písm. i) tejto správy.

i) UNIZA bude predávat vo verejnej obchodnej súfaži nehnuteľnosti definované pod

písm. a), c) za kúpnu cenu minimálne 1.130.000, Eur (slovom jeden milión

stotridsaťtisíc eur) (d‘alej iba „kúpna cena“), teda za cenu nie nižšiu ako je cena

určená znaleckým posudkom. Rozdiel medzi kúpnou cenou a súčtom hodnót

nehnuteľností uvedených pod písm. c) a zhodnotením uvedeným pod písm. d), tj.

20524231€ + 540.273€, spolu 74551534€, sa bude deliť v pomere 65% z tohto

rozdielu pre mesto Liptovský Mikuláš a 35% pre UNIZA, po odpočítaní všetkých

daňových povinností a nákladov spojených s predajom. UNIZA ozrejmila na stretnutí,

že v minulosti tento majetok, na ktorom malo byť zriadené predkupné právo, nebol

majetkom mesta LM dlhodobo, ale mesto bob medzičlánkom, sprostredkovateľom

predaja, nakoľko nehnuteľnosti boli vo vlastnictve štátnej organizácie a UNIZA bola

verejnoprávnou inštitúciou. Preto bob oslovené mesto, majetok bol prevedený na

mesto a následne z mesta na UNIZA. UNIZA zverejní zámer odpredať nehnuteľnosti

minimálne v jednom regionálnom médiu. Mesto zverejrií zámer odpredať

nehnuteľnosti vo svojom mediálnom priestore.

j) UNIZA prizve do komisie určujúcej spósob a podmienky predaja nehnuteb‘nosti

definovaných pod písm. a), c) a hodnotiacej ponuky na kúpu vo verejnej obchodnej

súťaži aspoň jedného poslanca Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

nominovaného zastupiteľstvom minimálne s hlasom poradným.

k) Podmienkou uzatvorenia Dohody o urovnaní zo strany UNIZA bude jej

odsúhlasenie v Akademickom senáte UNIZA.

II. odporúča

a) primátorovi mesta bezodkladne vstúpiť do jednania s UNIZA a pripraviť dohodu o

urovnaní

na základe podmienok uvedených v bode h, i, j konštatačnej časti tohto uznesenia,

b) predbožiť MsZ na schválenie dohodu o urovnaní mesta a UNIZA.



III. schval‘uje

podstatné podmienky dohody o urovnani uvedené pod I., písm. h), i), j).

Ing. Jan BIcháč, PhD.

primátor mesta

Détum podpisu uznesenia: 21.12.2020


