
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 11. marca 2021 číslo 1012021

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

Mestské zastupiterstvo

konštatuje, že

komisia finančná a majetkovo-právna MsZ dňa 08.032021 prerokovala návrh na predaj

prebytočného majetku. prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami

mesta tak, ako je uvedené v časti II. a V časti III. tohto uznesenia a odporúča ho schválit

2. - mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 15. 02. 2018 uznesenim Č. 18/2018 v Časti II.

pod bodom 8.1 schválilo uzatvorenie Nájamnej zmluvy na prenechanie nehnutel‘ného majetku

do nájmu spůsobom pod[a 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom

zneni ako prípad hodný osobitného zreteľa v k. ú. Palúdzka — pozemkov parc. č. KN-C 2099/217,

2099/218, 1680/1, 1654/20, 1654/9, 1673/70 (LV Č. 4401), pozemku parc. č. KN-C 1646/15 (KN-

E 2425/1 LV Č. 2990) a pozemku parc. Č. KN-C 2046/2 (KN-E 118/2, 2395/2, 2425/1 11680, LV

Č. 2990) /pozemky spolu o výmere cca 1810 m2ĺ nachádzajůcich sa na ul. PalúČanská,

v prospech nájomcu spoločnosti Inoevel, s.r.o., so sídlom Jesenského 1089/11,01001 Žilina,

IČO: 36418234, za ůČelom vybudovania pristupovej komunikácie, chodnikov a okružnej

križovatky, ktoré budú realizované v rámci stavby.,, Obchodně centrum Palúdzka — Liptovský



Mikuláš, do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby, za

nájomné vo výške 543 eur/ročne (t. J. 0,30 eur/ m2/rok). V súlade s týmto uznesením bola dňa 29.

03. 2018 uzatvorená Nájomná zmluva Č. 223/2018/Práv., v zneni jej dodatku Č. 1 21 1/2020/Práv.

zo dňa 27. 03. 2020, medzi mestom Liptovský Mikuláš ako prenajimateľom a spoločnosťou

lnDevel, s.r.o. ako nájomcom. V nájomnej zmluve bob dohodnuté, že spoloČnosť vybuduje na

vlastné náklady komunikáciu, chodníky a okružnú križovatku, vrátane verejného osvetlenia a po

vydaní právoplatného kolaudaČného rozhodnutia stavby: 0bchodné centrum Palúdzka —

Liptovský Mikuláš a po schváleni mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši budú

predmetná komunikácia, chodníky a križovatka, vrátane verejného osvetlenia prevedené do

vlastníctva mesta za cenu 1 euro a pozemky, na ktorých budú vybudované tieto stavebné objekty

a nebudú vo vlastníctve mesta taktiež za cenu 1 euro, inak mesto tieto stavebné objekty

neprevezme do svojho majetku.

- mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 15. 02. 2018 uznesenim Č. 18/2018 v Časti II.

pod bodom 8.2 schválilo aj uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného

bremena spoČívajúce v práve uloženia inžinierskych sieti v k. Ú. Paiúdzka — medzi budúcim

povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-

C 2099/217, 2099/218, 1654/1, 1654/9, 1654/10, 1654/20, 1673/70, 1680/1 (LV Č. 4401),

pozemku parc. Č. KN-C 1654/15 (KN-E 2425/1, LV Č. 2990) a pozemku parc. č. KN-C 2046/2

(KN-E 118/2, 2395/2, 2425/1, 11680, LV Č. 2990) a budúcim oprávneným z vecného bremena,

spoiočnost‘ou InDevei, s.r.o., So sídlom Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina, ičo: 36418234

ako vlastníkom budúcich inžinierskych sietí. V súlade s týmto uznesením bola dňa 29. 03. 2018

uzatvorená Zmluva O budúcej zmiuve o zriadení vecného bremena Č. 224/2018/Práv., v znení jej

dodatku Č. 1 210/2020/Práv. zo dňa 27. 03. 2020, medzi mestom Liptovský Mikuláš ako budůcim

povinným z vecného bremena a spoloČnosťou lnDevel, s.r.o. ako budúcim oprávneným

z vecného bremena. Predmetom zmluvy bob zriadenie vecného bremena práva uloženia

inžinierskych sieti, a to stavebných objektov: SO 03 Prípojka vody, SO 04 Prípojka splaškovej

kanalizácie, SO 09 Prípojka VN, SO 11 Predlženie verejného vodovodu, SO 12 PredÍženie

verejnej kanalizácie, SO 13 Rozširenie verejného osvetlenia, cez pozemky vo viastníctve mesta

a práva vstupu za úČelom prevádzkovania týchto sietí v prospech vlastníka stavebných objektov

ako budúceho oprávneného z vecného bremena.

3. - dňa 04. 01. 2021 bol mestu Liptovský Mikuláš doručený návrh na uzatvorenie právnych úkonov

zo spoloČnosti lnDevel, s.r.o., so sídlom Jesenského 1089/11, 01001 Žilina, Ičo: 36418234, na

spoboČnosť Reality Pro KK 3. s.r.o., 50 sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, ičo:
50 383 311, ktorého predmetom je postúpeniu práv a povinností vyplývajúcich z Nájomnej

zmiuvy Č. 223/2018/Práv. zo dňa 29. 03. 2018, v znení jej dodatku č. 1 211/2020/Práv. zo dňa

27. 03. 2020 a zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Č. 224/2018/Práv. zo

dňa 29. 03. 2018, v znení jej dodatku č. 1 210/2020/Práv. zo dňa 27. 03. 2020, ato z důvodu

mimoriadnej situácie spůsobenej epidémiou koronavírusu. Epidémia ovplyvniia spoboČnost‘

lnDevel, s.r.o. do takej miery, že nie je schopná uskutočnit‘ svoj podnikatelský zámer s výstavbou

stavby:,, Obchodné centrum Palůdzka — Liptovský Mikuláš“, preto pristúpíh k rozhodnutiu tento



projekt ako celok odpredať spoločnosfl Reality Pro KK 3, s.r.o., ktorá má skúsenosti

a predpoklady dokončiť víziu spoločnosti lnDevel, s.r.o. a priviesť celý projekt do úspešného

konca v kratšom čase.

- vzhľadom k tornu, že Nájornná zmiuva Č. 223/2018/Práv. zo dňa 29. 03. 2018, v zneni jej

dodatku č. 1 211/2020/Práv. zo dňa 27. 03. 2020 bola uzatvorená pred vydaním stavebných

povolenĺ, predmetom návrhu na uzatvorenie právnych úkonov je aj zosúladenie dokumentov,

projektovej dokumentácie atď., na súčasný stav — t. j. slová „okružná križovatka zmeniť na pojem

„križovatka. Súčast‘ou návrhu na uzatvorenie právnych úkonov je aj dopinenie Zmluvy O budúcej

zmluve o zriadení vecného brernena Č. 224/2018/Práv., v zneni jej dodatku č. 1 210/2020/Práv.

Zo dňa 27. 03. 2020, ato o možnosť vybudovania plynovej pripojky, ktorej trasa je zhodná

s trasou SO 09 Prípojkou VN.

spoloČnosť lnDevel, s.r.o., so sídlom Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina, Ičo: 36418234,

uzatvorila So spoloČnosťou Reality Pro KK 3. s.r.o., So sidlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01

Žilina, IČO: 50 383 311, Zmluvit o uzavreti budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 09. 12. 2020, na

základe ktorej sa za tam uvedených podmienok prevádzajú práva a povinnosti spojené

s uvedeným projektom predmetnej stavby. V zmysle bodu 2.1.1 tejto zmiuvy sa zmluvné

strany zavaujú uzavrieť kúpnu zmluvu za podrnienky, že najneskór v lehote dvoch mesiacov

odo dňa uzavretia tejto Zmluvy v prĺpade, ak sa bude konať dňa 11 12. 2020 zasadnutie

mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši alebo v prípade, ak sa dňa 17. 12. 2020 nebude

konat‘ mestské zastupiteľstvo, tak v Iehote dvoch mesiacov Odo dňa uzavretia tejto Zrnluvy

predĺženej o dobu, ktorá uplynie Od 17. 12. 2020 do konania nasledujúceho mestského

zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši (ďalej len Rozhodná lehota), sa budúcernu predávajúcemu

podarí dojednať všetky právne úkony s tretimi osobami za účelorn prevodu Rozhodných práv na

budúceho kupujúceho a tieto budú zmluvnými stranami odsúhlasené a pripravené na podpis.

II. mení

v zmysle Zmluvy o uzavreti budúcej kúpnej zmiuvy zo dňa 09. 12. 2020, rnedzi spoloČnostou

lnDevel. s.r.o., so sídlom Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina. Ičo: 36418234 a spoločnost‘ou

Reality Pro KK 3, s.r.o., so sidlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 01001 Žilina, Ičo: 50383311. na

základe ktorej sa za tam uvedených podmienok prevádzajú práva a povinnosti spojené

s projektom stavby „Obchodné centrurn Palúdzka — Liptovský Mikuláš“:

a) bod 8.1 schval‘ovacej Časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 18/2018

Zo dňa 15. 02. 2018 nasledovne:

• pčvodný text: ‚InDevel, s.r.o., so sidlom Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina ičo:
36418234“ sa nahrádza novým textom. „Reality Pro KK 3, s.r.o., so sídlom Vojtecha

Tvrdého 793/21, 01001 Žilina, iČo: 50383311“

Vo zvyšnej Časti ostáva uznesenie nezmenené.



b) bod 8.2 schvaľovacej časti uznesenia mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č. 18/2018

zo dňa 15. 02. 2018 nasledovne:

• pčvodný text,, lnDevei, s.ro., So sídlom Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina ičo:

3641 8234 sa nahrádza textom: „Reality Pro KK 3, S.r.O., So sídlom Vojtecha Tvrdého

793/21, 01001 Žilina, IČO: 50383311“

Vo zvyšnej časti ostáva uznesenie nezmenené,

Iii. meni a dopÍňa

za podmienky preukázania Kúpnej zmluvy v nadvznosti na Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej

zmluvy zo dňa 09. 12 2020, medii spoiočnosťou inDevel, s.r.o., so sidiom Jesenského 1089/11,

010 01 Žilina, IČO: 36418234 a spoločnosťou Reality Pro KK 3, s.r.o., 50 sidiom Vojtecha

Tvrdého 793/21, 01001 Žilina, ičo: 50383311:

a) v celom bode 81 schvaľovacej časti uznesenia mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš

Č. 18/2018 zo dňa 15. 02. 2018 sa text meni tak, že:

• slovné soenie: „okružná križovatka‘ sa nahrádza novým slovným spo/ením:

„križovatka“.

• za text: .a nebudú vo vlastnictve mesta taktiež za cenu 1 euro se doplní text: „resp. R

pozemkom bude zriadené mé právo“

Vo zvyšnej časti ostáva uznesenie nezmenené.

b) v bode 12 schval‘ovacej častí uznesenia mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš Č.

18/2018 zo

dňa 15. 02. 2018 sa doplni:

• za póvodný text: „SO 13 Rozšírenie verejného osvetienia“ tento text. ‚a prípojka STL“.

Vo zvyšnej časti ostáva uznesenie neznienené.

primátor mesta

ing. D.

Dátum podpisu uznesenia: 12.3.2021


