
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 11. marca 2021 číslo 1312021

K bodu: Schválenie prevodu nehnuteľností v katastrálnom území Liptovský

Mikuláš, vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline, formou

obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej vlastníkom nehnutel‘ností

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

Darovacou zrnluvou č 505 zo dňa 25042008 uzatvorenou medzi Slovenskou republikou —

Ministerstvom obrany SR, ako darcom, a rnestorn Liptovský Mikuláš. ako obdarovaným.

nadobudlo mesto Liptovský Mikuláš riehnuteľný majetok v kú. Liptovský Mikuláš, ato: pozemky

parcč. KN-C 1726/6, zastavané plochy a nádvoria ovýrnere 470 rn2, parc.č. KN-C 1726/30

zastavané plochy a nádvoria o výrnere 1345 rn2, parc.č. KN-C 1726/33 zastavaně plochy

a nádvoria O výmere 1435 m2, parc.č. KN-C 1726/34 zastavané plochy a nádvoria o výrnere 18

rn2, parc.Č. KN-C 1726/35 zastavané plochy a nádvoria o výmere 256 m2 (podiel 1/1) a stavby:

Budova Č. 5 súpČ. 1225— školský objekt — podiel 1/1 stojaci na pozemku parc.Č. 1726/6, Budova

Č. 1 súpČ. 1390 — adrninistratĺvna budova — podiel 1/1 stojaca na pozemku parc.č. 1726/33,

Budova č. 28 súp.Č. 3981 — vrátnica — podjel 1/1 stojaca na pozemku parc.Č. 1726/34, Budova č.

2 súp.č. 3982— administrativna budova - podiel 1/1 stojaca na pozemku parc.Č. 1726/35, Budova



Č. 16 súp.č. 1388 — ubytovací objekt — spoluvlastnĺcky podjel 13/14 stojaci na pozemku parc.Č.

1726/30. O prevode vlastníctva predmetného majetku rozhodla podľa 3 ods, 3 zákona č.

172/2004 Z.z. O prevode vlastníctva nehnutefněho majetku vo vlastnictve SR na obec alebo vyšší

územný celok V znení zákona č. 657/2005 Z.z. vláda Slovenskej republiky Uznesenim Č. 223 Zo

dňa 9.apríla 2008.

2. Mesto Liptovský Mikuláš a Žilinská univerzita v Žiline, IČO: 00397 563, Univerzitná 8215/1, 010

26 Žilina (ďalej en „UNIZA“) uzatvorili dňa 18.07.2008 KOpnu zmluvu a Dohodu o predkupnom

práve Č. 234/2008/Práv (d‘alej len „zmluva), na základe ktorej mesto Liptovský

Mikuláš ako predávajúci previedol vlastnicke právo na UNIZA, k nehnuteľnostiam nachádzajúcirn

sa v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš,

aktuálne zapisaným na liste vlastnictva Č. 6779, ato k pozemkom parc. č. KN-C 1726/30

zastavaná plocha a nádvorie toho času o výmere 1345 m2 (aktuálne 1364 m2), parc.č. KN-C

1726/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1485 rn2, parc. č. KN-C 1726/34, zastavaná

plocha a nádvorie o výmere 18 m2, parc. č. KN-C 1726/35, zastavaná plocha a nádvorie o výmere

256 m2 a k stavbám „Administratívna budova“ súp. Č. 1390, postavená na parcele parc. č. KN-C

1726/33, „Vrátnica“ súp. Č. 3981, postavená na parc. Č. KN-C 1726/34, „Adrninistratívna budova‘

súp. Č. 3982, postavená na parc. Č. KN-C 1726/35 v podiele 1/1 a k stavbe toho času

Ubytovaci objekt“ ( aktuálne „Ubytovací objekt, pristavba vrátnica“ )‘ súp. Č. 1388, postavená

na parc. č. KN-C 1726/30 v podiele 13/14 (ďalej len „nehnuteľnosti“). Kúpna cena za

nehnuteľnosti bola v zmysle Čl. III zmluvy dohodnutá v sume 1,- Sk, t. j. 0,03 EUR.

3. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prispevku Č. 146/2010/5.1/OPVaV

UNIZA získala prostriedky na rekonštrukciu vyššie uvedených stavieb. Na to, aby tinančné

prostriedky rnohli byť použité, nesrneli byť stavby, ktoré boli predmetom rekonštrukcie, zaťažené

predkupným právom.

UNIZA preto listorn zo dňa 01.03.2011 požiadala Mesto Liptovský Mikuláš o udelenie súhlasu

s výmazom predkupného práva z dóvodu potreby čerpania prostriedkov ZO štrukturálnych fondov

EÚ. Vzhl‘adom na uvedené, bola rnedzi mestorn Liptovský Mikuláš a UNIZA uzatvorená Dohoda

O Zrušení predkupného práva Č. 203/2011/Práv., zo dňa 20.04.2011. Výmaz predkupného práva

bol katastrom realizovaný dňa 06.09.2011 pod Č. V2096/11. Predmetom Dohody ozrušení

predkupného práva zo dňa 20.04.2011 bob zrušenie zriadeného predkupného práva ajeho

výmaz z katastra nehnutel‘ností.

4. Následne bola uzatvorená Zmluva o budúcej zrnluve O zriadení predkupného práva č.

377/2011/Práv, zo dňa 01 .07.2011.

5. Predrnetné zmluvy boli uzatvorené na základe uznesenia MsZ Č. 31/2011 zo dňa 24.03.2011,

avšak ich obsah nekorešpondoval s obsahom textu schváleného uznesenia.

6. V Dohode o zrušeni predkupného práva v Čl. Ibl. bode 2. bob konštatované, že rnestské

zastupitelstvo uznesením Č. 31/2011 zo dňa 24.03.2011 rozhodlo o zrušení predkupného práva,

a teda o zrušení a vypustení ČI. VI. z kúpnej zmluvy. Toto konštatovanie v Dohode o zrušení

predkupného práva nie je pravdivé, nakoľko mestské zastupitelstvo v predrnetnom uznesení

schválilo zrušenie predkupného práva a neuznieslo sa na tom, že sa vypúšťa celý Čl. Vl. zmluvy



tak, ako toje konštatované v dohode. Uzatvorená dohoda tak obsahovala ustanovenie nad rámec

toho, čo bob schválené mestským zastupiteľstvom.

7. Nesúlad medzi uznesením mestského zastupiteľstva Č. 31/2011 a znením Zmluvy O budúcej

zmluve o zriadení predkupného práva spočíva vtom, že oproti zneniu prijatého uznesenia je

naviac zakomponovaný text v Čl. III. bode 3.1., ato t. J. po piatich rokoch odo dňa ukončenia

realizácie projektu... Toto doplnenie nad rámec schváleného uznesenia spčsobuje nejasnosť

a neurčitosť plynutia lehoty a podmienok, za akých je UNIZA povinná podať návrh na schválenie

predkupného práva akademickému senátu a správnej rade UNIZA a následne uzatvoriť riadnu

Zmluvu o zriadení predkupného práva s mestom Liptovský Mikuláš.

8. Predkupné právo bob zmluvnými stranami síce zrušené, avšak zo vzájomnej komunikácie medzi

UNIZA a mestom Liptovský Mikuláš z minulosti vyplýva, že platnosť bodu 4. článku Vl. kúpnej

zmluvy zmluvné strany rešpektujú (aj napriek nesúladu dohody s uznesením mestského

zastupiteľstva). Samotná UNIZA žiadala mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš

O udelenie súhlasu s odpredajom časti nehnutefností listom zo dňa 15.07.2013 a zo dňa

11.02.2015, t. J. pozrušeni predkupného práva, z čoho vyplýva, že aj samotná UNIZA má za to,

žena predaj nehnuteľnosti je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva. Súhlas s prevodom časti

nehnutel‘ností na základe žiadosti UNIZA mesto Liptovský Mikuláš v roku 2015 udelilo, ato práve

poukazom na bod 4. Čl. VI. zmluvy.

9. Rozhodnutím rektora UNIZA Č. 6/2020 zo dňa 17.06.2020 bob rozhodnuté o nepotrebnosti

majetku — nehnuteľností vo vlastníctve UNIZA. Toto rozhodnutie je v zmysle 5 zákona č,

176/2004 Z. z. o nakladani s majetkom verejnoprávnych inštitúcií prvým krokom k tomu, aby bolí

nehnuteYností predané vo verejnej obchodnej súťaži,

10. UNIZA doručila mestu Liptovský Mikuláš Právnu analýzu zo dňa 26.08.2020 k Zmluve o budúcej

zmluve o zriadení predkupného práva Č. 377/2011/Práv. zo dňa 01.07.2011 ‚ v ktorej poukázala

na nejasnosť a nezrozumiteľnosť ustanovenia oznaČenej zmluvy ( či. III bod 3.1 ) a z toho důvodu

jeho neplatnosť a konštatovala, že v súčasnosti na nehnuteľnostiach neviazne predkupné právo

v prospech mesta a že UNIZA níe je povinná uzavrief riadnu zmluvu o zriadeni predkupného

práva.

11. Výsledkom dvoch rokovaní medzi mestom a vedením UNIZA v roku 2020 bob, že mestu bude

doručená ponuka zo strany UNIZA na odkúpenie všetkých nehnuteľností, s podrobným

vyčíslením nákladov a kúpnou cenou, účtovnými dokladmi a znaleckým posudkom zhodnotenia

nehnutefností s tým, že ponuka podlieha schvaľovaniu v zastupiteľstve. Mestu takáto ponuka

však doručená nebola a UNIZA listom zo dňa 21.10.2020 oznámila, že nehnutel‘nosti nebude do

budúcna využívať a preto ich bude ako celok predávať v rámci verejnej obchodnej súťaže

najmenej za cenu určenú znaleckým posudkom vo výške 1130000,- EUR, a že ponúka

nehnuteľnosti ako cebok na predaj a mesto v prípade záujmu sa může do súťaže prihlásiť.

12. Na základe uvedených skutočností mesto pripravilo správu do Komisie finančnej a

majetkovoprávnej 11.11.2020 a v zmysle jej odporuČenia a odporučenia hlavného kontrolóra,

ktorý sa rokovania komisie zúčastnil, pripravilo návrh na prijatie uznesenia do mestského

zastupitefstva, ktoré sa malo konať dňa 19.11.2020 (pozn.: zastupiteľstvo sa nekonalo). Ďalej



v zmysle odporučeriia Komisie finančnej a majetkovo-právnej a hlavného kontrolóra bob mesto

Liptovský Mikuláš nútené podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, na základe

ktorého navrhlo, aby bola UNIZA povinná zdržať sa akéhokoľvek prevodu vlastnickeho práva

k nehnuteľnostiam nadobudnutých od mesta, tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu mesta

Liptovský Mikuláš udeleněho na základe rozhodnutia mestského zastupitelstva Liptovský

Mikuláš.

13. Dňa 14. 12. 2020 sa uskutočnilo stretnutie poslancov mestskěho zastupitelstva Táni Šufliarskej,

Vincenta Kultana a hlavného kontrolóra mesta Martina Alušica s rektorom Žilinskej univerzity

v Žiline prof. Ing. Jozefom Jandačkom, PhD., kvestorkou a právnym zástupcom UNIZA. Na tomto

stretnutí boli dohodnuté všetky podstatné náležitosti dohody uvedené v schvaľovacej časti tohto

návrhu.

14. Komisia finančná a majetkovoprávna MaZ dňa 03.03.2021 prerokovala návrh na Schválenie

prevodu nehnutefnosti v katastrálnom územĺ Liptovský Mikuláš, vo vlastnĺctve Žilinskej univerzity

v Žiline, formou obchodnej verejnej súťaže, tak ako je uvedené v schvaľovacej časti tohoto návrhu

a odporúča ho MsZ schválit‘.

Ii. schvaluje

prevod vlastníctva nehnutel‘ností v katastrálnorn území Liptovský Mikuláš, obec Liptovský

Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, ato pozernkov parc.č. KN-C 1726/30 o výrnere 1364 rn2,

zastavaná plocha a nádvorie, KN-C 1726/33 o výmere 1485 rn2, zastavaná plocha a nádvorie,

KN-C 1726/34 o výmere 18 rn2, zastavaná plocha a nádvorie, KN-C 1726/35 o výrnere 256 rn2,

zastavaná plocha a nádvorie, KN-C 1726/41 o výrnere 175 rn2, zastavaná plocha a nádvorie, KN-

C 1726/63 o výmere 860 rn2, zastavaná plocha a nádvorie, KN-C I 726ĺ64 o výrnere 1744 rn2,

zastavaná plocha a nádvorie, KN-C 1726/65 O výmere 4022 rn2, zastavaná plocha a nádvorie, KN-

C 1726/67 o výmare 224 rn2, zastavaná plocha a nádvorie, KN-C 1726/68 O výrnere 256 rn2,

zastavaná plocha a nádvorie asta vieb: „Ubytovací objekt, prístavba, vrátnica“s.č. 1388 postavená

na pozemku parc.č. KN-C 1726/30, „Adrninistrat(vna budova“ s.č. 1390 postavená na pozemku

parc. č. KN-C 1726/33,,, Vrátnica s. Č. 3981 postavená na pozernku parc. č. KN-C 1726/34 a

„Adrninistratívna budova“ s.Č. 3982 postavená na pozemku parc.Č. KN-C 1726/35, zapísaných

v katastri nehnutelností vedenorn Okresným úradorn Liptovský Mikuláš, katastrálnyrn odbororn,

na liste vlastníctva Č. 6779 v prospech Žilinskej univerzity v Žiline, So sídlorn Univerzitná 8215/1,

010 26 Žilina, IČO: 00 397 563, v podiele 1/1, forrnou obchodnej verejnej súťaže, ktorú vyhlási

vlastník nehnutel‘ností Žilinská univerzita v Žiline, za rninimálnu cenu vo výške 1130 000 eur

urČenú znaleckýrn posudkorn Č. 62/2020, vypracovaným Ing. lgororn Brezianskyrn, znalcorn

v odbore Sta vebníctvo, odvetvie Pozemné stavby - Odhad hodnoty nehnuteľností. Rozdiel rnedzi

kúpnou cenou, ktorá bude predstavovať najvyššiu ponuku záujerncov a nákladrni na investície a

do rekonštrukcie nehnutel‘ností vynaložených a uskutoČnených v rninulorn období Žilinskou

univerzitou v Žiline vo výške 745 000 eur, sa rozdelí v pornere 65 % rnesto Liptovský Mikuláš

a 35% Žilinská univerzita v Žiline, čo bude po schválení tohto postupu predrnetorn osobitnej



dohody O vysporiadaní vzájomných vzťahov rnedzi mestom Liptovský Mikuláš a Žilinskou

univerzitou v Žilino.

III. bene na vedomie

na základe tohto návrhu praté uznesenie mestského zastupiterstva mesta Liptovský Mikuláš

bude predmetom jeho prerokovania v 4kademickom senáte Žilinskej univerzity v Žilino

a v Správnej rade Žilinskej univerzity v Žilina

Dátum podpisu uznesenia: 12.32021


