
K bodu: 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 16. decembra 2021 číslo 93/2021 

Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do 

nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta: Návrh na 

zámenu pozemkov v k.ú. Liptovský Mikuláš, na ul. Vrlikovej a Pod 

Stráňami - Ing. Ivica Hlavnová, Nábrežie 4. apríla 1040/1, 031 01 

Liptovský Mikuláš 

Mestské zastupiterstvo 

1. konštatuje, že 

1. komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 01.06.2021 prerokovala z hľadiska 

územnoplánovacieho zámer mesta odmeniť lyžiarku Petru Vlhovú za celkové prvenstvo vo 

Svetovom pohári alpských lyžiarok, predajom pozemku vo vlastnlctve mesta s tým, že mesto 

najskôr pristúpi k uzatvoreniu Zámennej zmluvy tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia 

a odporúča ho MsZ schváliť. 

2. komisia finančná a majetkovo-právna MsZ dl'la 07.06.2021 prerokovala zámer mesta odmeniť 

lyžiarku Petru Vlhovú za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári alpských lyžiarok, predajom 



pozemku vo vlastnlctve mesta s tým, že mesto najskôr pristúpi k uzatvoreniu Zámennej zmluvy 

tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváliť. 

3. zámer mesta odmeniť lyžiarku Petru Vlhovú za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári alpských 

lyžiarok, predajom pozemku vo vlastnlctve mesta bol schválený Uznesenlm MsZ č. 53/2021 zo 

dfla 16.06.2021. V zámere sa predpokladalo s vybudovanlm kompletnej infraštruktúry na 

pozemkoch pod Strárlami zo strany Ing. Hlavnovej ako investorom/vlastníkom, v rámci 

plánovanej výstavby 6 rodinných domov v danej lokalite. Mesto tak má nadobudnúť stavebný 

pozemok určený na výstavbu rodinného domu pre Petru Vlhovú aj s existujúcimi inžinierskymi 

stavbami. 

Na základe osobného stretnutia medzi Ing. Ivicou Hlavnovou ap. Petrou Vlhovou dňa 10.10.2021 

bol dohodnutý now postup realizácie inžinierskych sietí v danej oblasti ako aj stav ohľadom 

územného konania vo vzťahu k pozemkom vo vlastníctve Ing. Ivici Hlavnovej. V súčasnej dobe 

nie sú na uvedených pozemkoch vybudované prípojky na jednotlivé siete, avšak sú tam 

existujúce body napojenia plynu, vody a kanalizácie. Na uvedenom stretnutí paniVlhová súhlasila 

so zámenou pozemkov v zmysle Uznesenia mestského zastupiteľstva Mesta Liptovský Mikuláš 

člslo 53/2021 zo dl'la 18.06.2021 v stave, v akom sa v súčasnej dobe nachádzajú, a~ 

vybudovania prfpoiok na inžinierske siete v zmysle projektu pre územné rozhodnutie 

a wbudovania kompletnej infra$truktúry. V súčasnej dobe je zo strany Ing. Ivici Hlavnovej podaná 

žiadosť o vydanie územného rozhodnutia pre uvedenú oblasť, pričom pani Hlavnová následne 

uvedené územné rozhodnutie spolu s kompletnou dokumentáciou odovzdá pani Vlhovej za 

účelom ďalšieho využitia pre danú oblasť. Pani Vlhová v súčasnej dobe nepredpokladá priamo 

realizáciu stavebných činnosti v uvedenej oblasti vzhľadom na jej pracovnú vyťaženosť, avšak 

uvedené územné rozhodnutie, ako aj všetky vyjadrenia vie následne využiť pri svojej stavebnej 

činnosti na uvedenom pozemku. 

II. schvaľuje 

prebytočnosť nehnutefného majetku mesta Liptovský Mikulá$ na základe čl. 4 pfsm. a) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikulá$ a zámer na uzatvorenie 

Zámennej zmluvy na nehnutefný majetok mesta spôsobom podfa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znenf ako prfpad hodný osobitného zretefa, v k. ú. 

Liptovský Mikulá$, nasledovne: 

nehnutefnosť vo výlučnom vlastníctve mesta Liptovsky Mikulál, a to: 

• novovytvorený pozemok pare. č. KN-C 2941/156 ostatné plochy o výmere 1 093 m2 

nachádzajúci sa na ul. Vrllkovej, zameraný geometrickým plánom č. LM - 74/2021 ako „diel 7", 

.diel 4", ,,diel 5" a „diel 6", pričom „diely" sú tvorené z parciel č. KN-E 2941, KN-E 2943, KN-E 

2944, KN-E 2942/1 evidovaných v operáte katastra na LV č. 7123 registra „E", v prospech mesta 

Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1-ina 



zameniť 

za nehnuteľnosť vo výlučnom vlastnlctve Ing. Iv/ca Hlavnová, trvale bytom Nábrežie 4. apr/la 

1040/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, a to: 

• pozemok pare. č. KN-C 7151fl omá pôda o výmere 987 m2 

nachádzajúci sa na ul. Pod Stráňami (lokalita Mútnik), evidovaný v operáte katastra na LV č. 1306 

pod B1 v prospech Ing. Ivica Hlavnová, v podiele 1/1. 

Uvedenou zámenou dôjde zo strany mesta k nadobudnutiu pozemku, a to parcely č. KN-C 

7157/1, so zámerom odpredať predmetnú parcelu v prospech Petry Vlhovej, za symbolickú kúpnu 

cenu 1 euro, ako 

odmenu za mimoriadny úspech vo svete v oblasti alpského lyžovania. Parcela je v zmysle 

platného územného plánu mesta určená na výstavbu rodinného domu. 

Ing. Ivica Hlavnová nadobudne uvedenou zámenou pozemok pare. č. KN-C 2941/156 susediaci 

s jej nehnuteľnosťou, a to rodinným domom súpisné člslo 1, na parcele č. KN-C 2823/1, ktorý 

obýva jej rodina a ktorý užlvali jej právni predchodcovia nepretržite od jeho postavenia v roku 

1935. Právni predchodcovia v minulom storočl vlastnili okolité pozemky s valcovým mlynom, 

ktoré im boli znárodnené. 

Pozemok je určený podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš na výstavbu bytovú 

(pozn.: v minulosti mesto riešilo niekoľko podaných petlcií proti výstavbe bytového domu na 

predmetnom pozemku, od obyvateľov žijúcich v tejto časti mesta. Výstavbou bytového domu by 

došlo k zahusťovaniu už obývaného územia). 

V zámennej zmluve bude uvedené, že Ing. Hlavnová si je vedomá, že cez pozemok pare. č. KN

C 2941/156 prechádzajú podzemné inžinierske siete, a to: verejný vodovod, 4 x podzemné VN 

vedenie a 4 x podzemné NN vedomie, na ktoré sa vzťahujú ochranné pásma (bez zápisu vecného 

bremena v operáte katastra). Zároveň sa v zmluve uvedie, že aj mesto si je vedomé, že 

pozemkom pare. č. KN-C 7151/7 je trasovaný podzemný STL plynovod, na ktorý sa vzťahuje 

ochranné pásma (bez zápisu vecného bremena v operáte katastra). 

Cena zamieňaných nehnuteľnosti na základe dohody zmluvných strán je cena určená znaleckými 

posudkami. Všeobecná hodnota pozemku vo vlastníctve mesta, a to parcely č. KN-C 2941/156 

je stanovená na 64 200,00 eur (t. i. 58. 73 eurlm2), čo je podľa znaleckého posudku č. 251/2021 

zo dňa 29.11.2021 vyhotoveného znalcom Ing. Miroslavom Todákom. Všeobecná hodnota 

pozemku vo vlastnfctve Ing. Hlavnovei. a to parcely č. KN-C 7151/7 predstavuje 62 800.00 eur (t. 

i. 63,63 eur/m2J. čo je podľa znaleckého posudku č. 250/2021 zo dňa 29.11.2021 vyhotoveného 

znalcom Ing. Miroslavom Todákom. 



NakoTko všeobecná hodnota vzájomne zamieňaných nehnuternostr podra znaleckých posudkov 

nie je rovnaká, zmluvné strany sa pri podpise zmluvy dohodnú, že Ing. Hlavnová doplatl mestu 

rozdiel, čo predstavuje 1 400,00 eur. 

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovníctve k 30.11.2021 

predstavuje 18140,52 eur, čo je 16,597 eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom zámeny sa podľa 

platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v 

zóne II., pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 €/m2 -

66€/m2. 

Ide o prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je 

potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, pričom zámer prevodu podlieha zverejneniu na úradnej 

tabuli mesta a internetovej stránke mesta. 

Dóvod hodný osobitného zreteľa: 

zámerom mesta Liptovský Mikuláš je odmeniť p. Petru Vlhovú za získanie veTkého krištáľového 

glóbusu a celkového prvenstva vo Svetovom pohári alpských lyfiarok. Pretofe mesto nemá vo 

svojom majetku vhodný pozemok na výstavbu rodinného domu, ktorý by ponúkol na odpredaj p. 

Petre Vlhovej, predmetná zámena to rieši. 

Ing. J,il :-:!z PhD. 

prl átor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 17. 12. 2021 


