
K bodu:

MESTSKÉ ZASTU PITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 2. júna 2022 číslo 7812022

Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a

nakladanie s majetkovými právami mesta

- návrh na odpredaj nehnuteliého majetku mesta obchodnou verejnou

súťažou podra 9a ods. I písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v platnom znen a to pozemku parc. č. KN-C 3326f736 ostatné plochy o výmere

18 m2 podfa GP Č. LM-24/2022 v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Alexyho

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 16. 02. 2022 prerokovala z hradiska

územnoplánovacieho návrh odpredat‘ pozemok vo vlastnĺctve mesta tak, ako je uvedené v časti

II. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváliť.

II. schvaľuje

1.1 prebytoČnosťnehnutel‘iého majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4 písm. a)
Zásad hospodárenia a nakladania s ma]etkom mesta Liptovský Mikuláš v k. ú. Liptovský
Mikuláš — pozemku parc. Č. KN-C 3326/736 ostatné plochy 18 m2 podľa GP Č. LM — 24/2022,

1.2 podľa 9 ods. 2 písm. a) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení
spósob prevodu vlastníctva nehnutel‘hosti v k. ú. Liptovský Mikuláš — pozemku parc. č. KN-



C 3326/736 ostatné plochy 18 m2 podl‘a GP Č. LM — 24/2022 — obchodnou verejnou súťažou

(ďalej len “OVS),

1.3 podľa 9 ods. 2 písm. b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnutefnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš —

pozemku parc. Č. KN-C 3326/736 ostatné plochy 18 m2 podľa GP Č. LM — 24/2022, nasledovne:

Osobitne schvaľované podmienky

schválené Mestským zastupiteľstvom Liptovský Mikuláš uznesenim Č. 78/2022 zo dňa 02. 06.

2022

Predmet Ovs

1. Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu sút‘aže a uzatvorenie

kúpnej zmluvy na predaj predmetu sút‘aže, a to nehnuteľnosti:

novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 3326i736 ostatné plochy 18 rn2,

podľa geometrického plánu č. LM-24/2022, nachádzajúci sa na ul. AleXyho v k. ú. Liptovský

Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, odčlenený z pozemku parc. Č. KN-C

3326/2 ostatné plochy o výmere 31 627 rn2, zapísaného v katastri nehnuteľnosti na LV Č. 4401,

vedenom Okresnýrn úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom.

2. Funkčné a dominantné využitie predmetu sút‘aže:

Pozemok p. Č. KN-C 3326/736 k. ú. Liptovský Mikuláš, odčlenený geometrickým plánom Č.

24/2022 z pozemku p. Č. KN-C 3326/2 k.ú. Liptovský Mikuláš sa nachádza podľa územného plánu

mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupitelstva Liptovský
Mikuláš Č.115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závazná Časť bola vyhlásená všeobecne závazným
nariadením mesta Liptovský Mikuláš Č.7/2O1ONZN dňa 16.12.2010s úČinnost‘ou dňorn 1.1.2011

v platnom znení, v navrhovanorn urbanistickom bloku „obytné úzernie s prevahou bytových

domov.

Pripustné funkčně využitie tohto bloku je vhodne doplňajúce prevládajúci charakter prostredia

zariadeniami Zvyšujúcimi jeho polyfunkČnosť bez neprimeraných vplyvov na kvalitu obytného

prostredia. Prípustné sú aj obslužné komunikácie, plochy a obiekty statickei dopravy, hromadné
garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre

obsluhu územia okrem bioplynovej stanice,...

Neprípustné je funkČné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovýrni nárokmi alebo
vplyvmi na okolie negatívne vplýva na kvalitu okolitého obytného prostredia. Najmä: rodinné
domy, zariadenia priemyselnej a pol‘nohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby, sklady



s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia OV regionálneho významu, zariadenia pre

šport a rekreáciu regionálneho významu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a

technickej infraštruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva Izberné dvory, zberne

druhotných surovín/, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu (heliport,...), zariadenia

energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická

elektráreň, paroplynový cyklus, .1 zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia

pohrebníctva /cintoríny, urnové háje, krematÓriá/...

Prevádzkovatelia obiektov sú povinní potrebné plochy statickei dopravy pre prevádzku zariadení,

vyplývaiúce z ustanovení STN 73 6110, zabezpečit‘ na vlastnom pozemku.

Odporúčaná prístavba garáže na predmetnom pozemku je v súlade s platným územným plánom

mesta Liptovský Mikuláš, potrebné je dodržat‘ jednotný architektonický výraz stavby s už

eXistujúcimi radovými garážami.

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš je zverejnený na www.mikulas.sk.

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena I 800

eur, (slovom: tisícosemsto eur), t. J. 100 eur/m2.

Kúpnu cenu zníženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok

obchodných verejných sút‘aží uhradí vít‘az súťaže naJneskór do 14 dní od uzatvorenia kúpnej

zmluvy.

Cena predmetnej nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku Č. 35/2022 vypracovaného

znalkyňou Ing. Bibianou Vozárikovou zo dňa 20. 04. 2022 ako všeobecná hodnota majetku podľa

vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Č. 492/2004 Z. z. o stanovení

všeobecnej hodnoty majetku predstavuje sumu I 369,44 eur, t. J. 76,08 eur/m2. Cena za predmet

sút‘aže 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. 05. 2022 je 0,90

eur, čo je 0,05 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom OVS, sa podľa Zásad hospodárenia

a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v III. zóne, priČom minimálna kúpna

cena za I m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 18 eur/m2 - 33 eur/mp.

4. Výšku finančnej zábezpeky, ktorá predstavuje sumu 10 % z minimálnej kúpnej ceny, t. J.
180 eur (slovom: stoosemdesiat eur), zloží navrhovateľ na bankový účet vedený v Prima banke

Slovensko, as., Č. ú.: SK 61 5600 0000 0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X najneskór tri pracovné

dni pred uplynutím lehoty na podávaníe 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 finančnej zábezpeky.



5. Účastnícky poplatok vo výške 30 eur, ktorý je povinný uhradit‘ každý účastník OVS, možno

uhradiť do pokladne MsÚ alebo na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, as., č.ú.:

SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X. Účastnícky poplatok sa nevracia.

6. Všeobecné podmienky obchodných verejných sút‘aží na prevod vlastníctva majetku mesta
Liptovský Mikuláš boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č.
97/2017 zo dňa 14.12.2017 (t. j. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský

Mikuláš — Príloha Č. 1) a osobitné podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej sút‘aže
boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 78/2022 ZO dňa 02. 06.
2022.

II.

Časový plán súťaže

1. Vyhlásenie sút‘aže: 14. 06. 2022

2. Záujemca má možnost‘ nahliadnut‘ do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa

nachádzajú na mestskom úrade Liptovský Mikuláš v úradných hodinách Č. dverí 404, IV.

poschodie, kontaktná osoba: Mgr. Andrea MlynarČíková, tel. Č.: 044/5565245, e-mail:

a. mlynarcikova(mikulas.sk.

3. Ukončenie predkladania návrhov sút‘aže: 15. 07. 2022 do 14.00 hod.

4. Termĺn otvárania obálok a vyhodnotenia sút‘ažných návrhov je 19. 07. 2022 o 13.20

hod.

5. víťaz súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 90 dní odo dňa vyhodnotenia sút‘aže
komisiou. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie kúpnej zmluvy vít‘az

súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej
zmluvy.

III.

Kritérium hodnotenia návrhov

1. Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhovje najvyššia ponúknutá kúpna cena
za nehnuteľnost‘ predložená navrhovateľom.

2. Vít‘azom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržaní všetkých
podmienok súťaže. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.

IV.

Osobitné dojednania



1. Víťaz súťaže sa zavázuie uhradiť náklady súvlslace $ vyhotovením znaleckého

posudku Č. 3512022 vo výške 165.- eur.

2. Víťaz súťaže sa zavázuje uhradiť náklady súvlsiace s vyhotovením geometrického

plánu Č. LM — 2412022 vo výške 247,- eur.

V.

Podstatné náležitosti kúpnej zmluvy

1. V kúpnej zmluve bude zapracovaný spÓsob a lehota zaplatenia kúpnej ceny, závázok

kupujúceho zaplatiť úrok z omeškania pre prlpad nedodržania terminu splatnosti kúpnej ceny

vo výške, ktorá je o 5 percentuálnych bodov vyŠšia ako základná úroková sadzba Európskej

centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu a podmienka,

že návrh na vklad vlastníckeho práva na kataster sa podá až po úplnom zaplatení kúpnej

ceny.

2. V kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovater súťaže) si vyhradzuje právo

odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodržl zmluvné záväzky o zaplatenl kúpnej ceny

v lehote do I mesiaca od terminu splatnosti kúpnej ceny.

3. V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany vít‘aza

sa finančná zábezpeka nevracia. Rovnako sa finančná zábezpeka nevráti v prípade

odstúpenia mesta od uzatvorenej kúpnej zmluvy z dÓvodu porušenia zmluvných povinností

zo strany víťaza (napr. nezaplatenhm kúpnej ceny), pričom táto zábezpeka bude v kúpnej

zmluve dohodnutá ako zmluvná pokuta.

Ing. Já Bici,.Č, PhD.

pririátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 3. 6. 2022


