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SMERNICA MsZ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
l7I2CONO

Mesto
Liptovský_Mikuláš

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši na základe ustanovenia 11 ods. 4 písm. a) zákona

SNR Č. 36911990 Zb. o obecnom zriadeni vzneni neskoršich predpisov (ďalej len „zákon o obecnom

zriadeni“) v spojeni s 5 9 ods.1 zákona SNR Č. 13811991 Zb. o majetku obci v platnom zneni (ďalej len

„zákon o majetku obci“) určuje tieto

Zásady

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš

PRVÁ ČASt

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok I

Predmet a rozsah úpravy

1. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „zásady“), určujú

základné podmienky hospodárenia a nakladania s majetkommesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „mestď).

Majetkom mesta sú nehnuteíné veci a hnuteľné veci vo vlastníctve mesta vrátane finančných

prostriedkov, pohľadávky a majetkové práva mesta a organizácii zriadených mestom. Vec móže byť v

spoluvlastnictve mesta a mých obcí, alebo mesta a mých právnických alebo fyzických osób.

Majetok mesta sa musí zveraďovat‘, chránit‘ a zhodnocovat‘ a vo svojej celkovej hodnote zásadne

nezmenšený zachovať v zmysle 5 7 ods. 2 zákona o majetku obcí a 5 8 ods. 3 zákona o obecnom

zriadeni.

Darovanie nehnuteíného majetku je nepripustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak1‘

Majetok mesta možno použiť na verejné účely (miestne komunikácie a mé verejné priestranstvá),

podnikanie (majetkový základ pre organizácie založené alebo zriadené mestom alebo pre organizácie s

účasťou mesta) a výkon samosprávy (majetok určený na činnosť orgánov mesta, na uspokojovanie

potrieb mesta a jeho obyvateľov a na plnenie závázkov).

Pokiaí nie je zákonom ustanovené inak, alebo ak to nevylučuje povaha veci, riadi sa mesto vo veciach

vlastníctva pri nadobúdaní majetku a nakladani s ním Občianskym zákonníkom, Obchodným

zákonnikom, ďalšimi osobitnými predpismi a týmito zásadami.

Orgánmi mesta, oprávnenými konať v majetkovoprávnych vzťahoch sú mestské zastupiteľstvo a primátor

mesta.

8 ods. 3 zákona Č. 369/1990 Zb. o obccnom zliadĽní V Zni



DRUHÁ ČASt

OSOBITNĚ USTANOVENIA

Článok 2

Správa majetku mesta

1. Správa mestského majetku (ďalej len „majetok“) znamená práva a povinnosti mesta a organizácii

mestom zriadených a právnických osób založených mestom majetok mesta:

a) držať, uživať, brať z nebo úžitky,

b) udržiavať ho, chrániť prad poškodenim, zničením, stratou alebo zneužitím,

c) nakladať s nim v súlade so zákonom, týmito zásadami a súvisiacimi predpismi, používat všetky

právne prostriedky na jeho ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených

záujmov V konani prad prislušnými orgánmi,

d) riadne s ním hospodáriť,

e) viesť v účtovníctve, v evidencii a inventarizovať ho podra prislušných predpisov,

f) poistiť.

2. V zmysle predchádzajúceho bodu mesto zverilo časť svojho majetku do správy rozpočtovým

organizáciám a prispevkovým organizáciám, ktoré zriadilo podfa zákona o rozpočtových pravidlách

verejnej správy, ato podra predmetu ich činnosti (ďalej aj organizácie).

3. V pripade, že mesto zriadi ďalšie organizácie, zveri im prislúchajúci majetok do správy.

4. Majetok, ktorý mesto nezverilo do správy žiadnej svojej organizácfl, spravuje prostrednictvom príslušného

organizačného útvaru mestského úradu.

Článok 3

Práva a povinnosti organizácii, ktoré mesto zriadilo pri správe majetku mesta

1. Prispevkové organizácie a rozpočtové organizácie mesta sú právnické osoby zriadené mestom2‘, ktoré

sa nezapisujú do obchodného registra. O zriadeni rozpočtovej organizácie alebo prispevkovej

organizácie vydá zňaďovater zriaďovaciu listinu. Zňaďovanie organizácii a vymenovanie ich riaditeľov je

v kompetencii mestského zastupiterswa3‘. Riaditelia a zamestnanci organizácií spolupracujú s

prednostom, vedúcimi organizačných útvarov a zamestnancami mestského úradu a-za účelom plnenia

samosprávnych úloh mesta a preneseného výkonu štátnej správy. Majetok, ktorý organizácia

nadobudne, je vlastnictvom mesta. Crganizácia vykonáva právne úkony ph správe majetku mesta

v mene mesta.

2. Majetok mesta, zverený do správy organizáciám protokolom, sú tieto povinné, okrem povinnosti

uvedených v predchádzajúcich článkoch týchto zásad, zveraďovať, zhodnocovať a inventarizovať.

2, 21 a nas!. zákona Č. 523/2004 Zz. o rozpoČtových pravidlách vcrcjnej správy no zmene a doplneni niektoiých zákonov V Z.fl.Z.

II ods, 4 písm. 1) zákona 369. 990 Zb. o ohccnom zdadcni
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Riaditelia organizácii sú povinni menovať komisie na oceňovanie, likvidáciu a inventarizáciu majetku a

škodovú komisiu.

3. Protokol o odovzdaní majetku do správy organizácií musí obsahovat:

a) určenie zvereného majetku,

b) účel jeho využitia,

c) deň prevodu správy,

d) účtovnú hodnotu odovzdávaného majetku,

e) práva a záväzky súvisiace s odovzdávaným majetkom v pripade, ak na ňom viaznu.

4. Organizácia, ktorá spravuje nehnuteíný majetok mesta, je povinná navrhnút zápis správy majetku

mesta do katastra nehnuteľností.

5. Organizácia predkladá inventarizačnej komisfl mesta správu o inventarizácii majetku s prehíadom

úbytkov a prirastkov za inventarizované obdobie.

6. Organizácia je povinná umožnit kontrolu stavu majetku a finančných tokov, ktoré plynů zo správy a

nakladania zvereného majetku mesta.

7. Organizácia ako správca má pri správe majetku mesta najmá tieto práva a povinnosti:

a) konat pri správe majetku mesta v súlade so záujmami mesta,

b) starat sa o zverený majetok s odbornou starostlivosťou a zabezpečovat všetky práva a povinnosti,

ktoré zo zmlúv alebo z platných právnych predpisov vyplývajú pre vlastníka majetku,

c) efektivne využívat zverený majetok tak, aby prinášal čo najvčší prinos, najmä:

1) držat a užívat zverený majetok v súlade s účelom, na ktorý je majetok určený,

2) zmluvne prenechávat zverený majetok do uživania mým osobám, pri tom rešpektovat

dispozičné oprávnenia orgánov mesta o prenechani majetku do nájmu alebo výpožičky určitej

osobe,

3) zabezpečovat všetky činnosti súvisiace 50 zmluvným prenechanim majetku do uživania inej

osobe, predovšetkým pripravu a uzatváranie zmlúv, určovanie výšky odplaty za uživanie

minimálne podľa smernice vydanej na tento účel (v súlade s čI. 9 písm. A ods. 3), fyzicky a

protokolárne odovzdávat majetok, kontrolovať dodržiavanie zmlúv a lehót na úhradu platieb,

vykonávat vyůčtovanie preddavkov a skutočne spotrebovaných nákladov za služby, ukončovat

zmluvné vztahy, fyzicky a protokolárne preberať majetok po ukončeni jeho uživania inou

osobou, viest potrebné evidencie.

4) navrhovat mestu predaj alebo iný spósob naloženia so zvereným majetkom,

5) vykonávat rozhodnutia mesta o spósobe naloženia so zvereným majetkom,

d) zabezpečovat technický stav zvereného majetku tak, aby bola zabezpečená jeho

prevádzkyschopnost a bezpečnost,

e) vykonávat alebo zabezpečovat opravu a údržbu, modernizáciu a rekonštrukciu zvereného majetku,

f) zabezpečovat požiarnu ochranu, revizne činnosti,

g) dbat, aby na zverenom majetku nevznikala škoda a v pripade, že Škoda vznikne, zabezpečovat jej

odstránenie, zároveň zabezpečovať efektivne uplatnenie práv zo zodpovednosti za škodu u osób,

ktoré ju spósobili, vrátane vymáhania,
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h) vymáhať práva a pohľadávky a plniť závazky týkajůce sa zvereného majetku,

i) viesť evidenciu zmluvných vzťahov, súdnych sporov, pohľadávok a záväzkov, príjmov a výdavkov

týkajúcich sa zvereného majetku,

j) zabezpečovať archivovanie dokladov,

k) zastupovať mesto v súdnych sporoch súvisiacich So zvereným majetkom.

8. Organizácia ako správca nesmie:

a) scudzovať zverený nehnuteíný majetok,

b) vkladať zverený majetok do majetku mých osób alebo združení,

c) preberať záväzky mých osčb,

d) poskytovať ručenie zvereným majetkom za záväzky mých osób,

e) zriaďovať práva k cudzim veciam na ťarchu zvereného majetku,

f) poskytovať póžičky mým osobám,

g) odpustiť dlhy mým osobám.

9. Výdavky súvisiace so správou majetku mesta znáša správca. Príjmy plynúce zo zvereného majetku je

správca povinný použivať výhradne len na ůhradu nákladov spojených so správou majetku mesta.

10. Mesto móže prostredn[ctvom mestského zastupiteľstva a primátora mesta ukladať správcovi úlohy

týkajúce sa zvereného majetku.

11. Kontrolu činnosti správcu týkajúcu sa zvereného majetku sú oprávnenĺ vykonávať:

a) mestské zastupiteľstvo

b) primátor mesta

c) hlavný kontrolór mesta

d) prislušný organizačný útvar mestského úradu.

12. Správca je povinný v lehote do 30 dnĺ oznámiť mestu nadobudnutie majetku mestom vlastnou čmnnosťou.

13. Správca je povinný predkladaf mestskému zastupiterstvu správy o stave zvereného majetku. Pokiaí oto

mestské zastupiteľstvo alebo primátor mesta požiada, je správca povinný predložiť správu o stave

zvereného majetku alebo inú požadovanú správu v termĺne určenom tým, kto O predloženie správy

požiadal.

14. Mesto móže odňať zo správy organizácie majetok, s výnimkou účelovo určeného, alebo jeho časV, ktorý

organizácia nevyuživa a mesto ho potrebuje vo verejnom záujme pre verejnoprospešné stavby podía

schválenej územnoplánovacej dokumentácie; pre plnenie prenesených úloh štátnej správy alebo

z mého závažného dóvodu. Rovnako móže organizácia previesť takýto majetok protokolom mestu

naspšť. Protokol o odňatí majetku a o prevode správy spät na mesto mus? mať rovnaké náležitosti ako

protokol o odovzdani majetku do správy organizácie.

TRETIA ČASt

KOMPETENCIE PRI NAKLADANÍ S MAJETKOM MESTA

Článok 4

Mestské zastupiteľstvo

5



Mestské zastupiteístvo schvaruje:

a) nadbytočnosť a neupotrebiteľnosť nehnuterného majetku,

b) všetky zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, s výnimkou, ak je mesto povinné

previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu6‘ alebo viťazovi obchodnej verejnej súťaže,

c) spósob prevodu vlastnictva nehnuteľného majetku mesta, to neplatí ak je mesto povinné previesť

nehnuteľný majetok podra osobitného predpisu, podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod

vlastníctva nehnutefného majetku mesta,

d nadobudnutie nehnuterného majetku v obstarávacej alebo zostatkovej hodnote nad 5 000 €/jedna

nehnuteľnosť (okrem prechodu vlastnĺctva Zo zákona),

e) vklad nehnuteľného majetku do obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby podľa osobitných

predpisov5,

f) majetkovú účasť mesta v právnickej osobe, ak ideo nehnuteľný majetok,

g) združovanie nehnuterného majetku,

h) založenie nehnuterného majetku,

i) zriadenie vecného bremena na majetok mesta v hodnote nad 1 000 € podra znaleckého posudku

a zriadenie odplatného vecného bremena v prospech mesta nad 1 000 € podra znaleckého posudku,

j) zriadenie a zrušenie predkupného práva,

k) vydržanie majetku mesta tretími osobami,

1) aukčný predaj nehnuternosti (podFa osobitných predpisov), dobrovoľnú dražbu,

m) nájmy a výpožičky pozemkov, budov, bytov a nebytových priestorov s dobou nájmu nad päť rokov,

n) zmeny účelového určenia majetku, ktorý slúžil na výchovnovzdelávací proces a činnosti s nim

súvisiace a na zabezpečenie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti,

o) rozhodnutia o prebytočnosti nehnuteľnej veci na návrh správcu,

p) koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby

uzatvorené podra osobitného predpisu6, a to trojpatinovou vačšinou všetkých poslancov,

r) zmluvné prevody vlastnictva hnuteľných vecí v zostatkovej hodnote nad 16600 €Ijedna vec,

s) nadobúdanie hnuteľných veci v obstarávacej hodnote nad 13300 €Ijedna vec,

t) aukčný predaj hnuteľných veci v zostatkovej hodnote nad 16600 €Ijedna vec,

u) vklad hnuterného majetku (vrátane flnančných prostriedkov) do obchodnej spoločnosti alebo inej

právnickej osoby podía osobitného predpisu,

v) majetková účasť mesta v právnickej osobe, ak ideo hnuteľný majetok,

w) združovanie mestských prostriedkov a činnostĺ a účasť v združeniach, zriadenie spoločného

regionálneho alebo záujmového fondu,

x) vydávanie, predaj a nadobúdanie cenných papierov (podFa osobitných predpisov),

y) nájom hnuteľnej veci s právom kúpy prenajatej ved nad 16 600 €Jrok,

z) založenie hnuterného majetku v obstarávacej hodnote nad 16600 €Ijedna vec,

Napr. zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastnictve bytov a nebytových priestorov v zn.z.

napr. zákon č. 32/2004 Zz. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonnlka v znenl neskorších predpisov
6Zákon Č. 343/2015 Z,z, O verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zni
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aa) určenie prebytočnosti, dočasnej neupotrebiteľnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuternej veci, ktorej

zostatková cena resp. cena stanovená podľa osobitného predpisu7‘ je vyššia ako 3 500 € a slúžila na

výchovnovzdelávaci proces a činnosti s nim súvisiace a na zabezpečenie sociálnej pomoci a

zdravotnej starostlivosti,

bb) prijatie úveru, prevzatie dlhu,

cc) dohody o prevode práv a povinnosti na mesto (napr. o postúpeni práv a povinností vyplývajúcich zo

stavebného povolenia na liniové stavby, inžinierske siete, zo zmluvy o dielo a pod.).

Článok 5

Primátor

Primátor mesta schvaíuje:

a) všetky nájmy pozemkov, budov, bytov a nebytových priestorov s dobou nájmu do pät‘ rokov

s výnimkou pripadov hodných osobitného zreteía, o ktorých obecné zastupiterstvo rozhodne

trojpátinovou väčšinou pritomných poslancov alebo s výnimkou, ak po zverejnenĺ zámew prenajať

majetok priamym nájmom, bude mestu doručená viac ako jedna cenová ponuka a tiež s výnimkou

krátkodobého nájmu nebytových priestorov v správe mestských organizácii. keď doba nájmu

neprekročí jeden mesiac,

b) zverenie ďalšieho majetku do správy organizácii alebo jeho odňatie,

c) všetky výpožičky pozemkov, budov, bytov a nebytových priestorov s dobou výpožióky do päť rokov

s výnimkou krátkodobej výpožíčky nebytových priestorov v správe mestských organizácii, keď

doba výpožióky neprekroč[ jeden mesiac,

d) zriadenie vecného bremena na majetok mesta v hodnote 1 000 € alebo nižšej podía znaleckého

posudku a zriadenie odplatného vecného bremena v prospech mesta do 1 000 € podfa znaleckého

posudku,

e) nadobúdanie nehnuterného majetku v obstarávacej alebo zostatkovej hodnote 5 000 €

alebo nižšej/jedna nehnuteínosť,

fl zmluvné prevody hnuteľného majetku v hodnote 16600 € alebo nižšej/jedna vec podía zostatkovej

hodnoty

g) nadobúdanie hnuterných vecí v Dbstarávacej hodnote 13 300€ alebo nižšej/jedna vec

h) aukčný predaj hnu(eíných ved v zostatkovej hodnote 16 600 € alebo nižšejfjedna vec

i) nájom hnuteľnej veci s právom kúpy prenajatej ved v hodnote do 16600€ alebo nižšej /rok

j) všetky nájmy S výpožičky hnuteíných ved

k) určenie prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je 3 500 €

alebo nižšia a slůžila na výchovnovzdelávací proces a činnosti s nim súvisiace a na zabezpečenie

sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti.

‚ VyhIška MF SR Č. 492/2001 Z z. o sannvcni všeobccncj hodnoty majetku v znz.
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Článok 6

Dispozičně oprávnenia riaditeľov rozpočtových organizácií a prispevkových organizácií

1. prevody správy alebo zámeny správy nehnuteľného majetku, ak takýto prevod schválilo Mestské

zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši

2. prevody správy alebo zámeny správy hnuteľného majetku v obstarávacej hodnote 1 600 € a nižšej

3. prevody správy alebo zámeny správy hnuteľného majetku v obstarávacej hodnote od 1 600 €

do 6 600 € /jedna vec s predchádzajúcim pisomným súhlasom primátora

4. prevody správy alebo zámeny správy hnuteíného majetku v obstarávacej hodnote nad 6 600 C/jedna

vec po schválení Mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši

5. nadobúdanie hnuterného majetku do vlastnictva mesta v obstarávacej hodnote 6 600 € alebo

nižšej/jedna vec

6. nájom pozemkov, budov, bytov a nebytových priestorov v správe organizácii víťazom obchodných

verejných súťaži, a to s predchádzajůcim súhlasom primátora mesta resp. v prĺpadoch hodných

osobitného zreteľa po schváleni mestským zastupiteľstvom a s povinnosťou ročne predkladať

mestskému zastupiterstvu informáciu o prenájme budov, bytov a nebytových priestorov s výnimkou

krátkodobého nájmu nebytových priestorov s dobou nájmu do jedného mesiaca, kde sa nevyžaduje

obchodná verejná súťaž.

Článok 7

Postup mesta pri prevodoch majetku vo vlastníctve mesta

A. Prevod majetku formou obchodnej verejnej sút‘aže

1. Tento postup sa vzťahuje na predaj nehnuteľného majetku - pozemky, stavby, nebytové priestory a byty

a na predaj hnuteľného majetku v zostatkovej hodnote nad 3 500 C/jedna hnuteľná vec v obchodnej

verejnej súťaži. Jde o majetok, ktorý mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

2. Prevod uvedeného majetku mesta sa uskutočňuje formou obchodnej verejnej súťaže podía 281 až

288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.z. (ďalej len OVS“) s výnimkami:

a) prevodu majetku mesta z dčvodu hodného osobitného zreteľa alebo

b) predaja hnuterného majetku v zostatkovej hodnote 3 500 € a nižšej/jedna hnuteľná vec.

3. Priebeh a podrobný postup obchodnej verejnej súťaže je upravený vo Všeobecných podmienkach

obchodných verejných súťaži na prevod vlastníctva majetku mesta Liptovský Mikuláš, ktoré sú prilohou

Č. 1 zásad.

4. Ak všeobecná hodnota prebytoČného majetku mesta ponúkaného v OVS je vyššia ako 200 000 eur,

zámer jeho predaja musí byť zverejnený aj v celoslovenskej tlaČi a na zahraničných inzertných portáloch

a lehota na doručenie ponúk nesmie byť kratšia ako dva mesiace odo dňa nasledujúceho po zverejneni

zámeru.
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5. SúčasVou Ovs móže byť aj následná elektronická aukcia, ak sa do OVS prihlásia najmenej dvaja

záujemcovia, ktorých cenové ponuky spÍňajú určené podmienky OVS (ďalej len „záujemcovia‘) a mesto

ako vyhlasovater si to v podmienkach OVS vyhradí.

6. V prlpade, že súčasťou OVS bude elektronická aukcia, po vyhodnoteni doručených cenových ponúk je

mesto povinné vyzvať záujemcov na účasť na elektronickej aukcfl.

7. Záujemcovia móžu v rámci elektronickej aukcie zvyšovať najvyššiu ponúknutú cenu z OVS, a to

najmenej o sumu, ktorú určí mesto vo výzve na účasť na elektroníckej aukcii.

8. Cenová ponuka predložená v rámci OVS, ako aj v elektronickej aukcfl je závázná.

g Ak v elektronickej aukcii nikto nezvýši najvyššiu cenu predloženú v rámci OVS, mesto ju musí

akceptovať ako viťaznú cenovú ponuku.

10. V pripade opakovanej OVS stanoví novů minimálnu cenu mestskézastupiteístvo.

B. Prevod vlastnictva nehnuternosti priamym predajom

1. Priamy predaj nehnuteínosti sa uskutočňuje spravidla na základe žiadosti určitej fyzickej osoby alebo

právnickej osoby, a to Jen v pripade, ak všeobecná hodnota nehnutefnosti nepresiahne 40 000 eur.

Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku mesta pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia

prevodu M5Z staršie ako šest‘ mesiacov.

2. Po zaevidovaní žiadosti mestský úrad zabezpečí čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá osobitný

vzťah k mestu v zmysle ust. 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obci a súhlas so zverejnenim osobných

údajov pre schvarovanie prevodu mestským zastupiteístvom.

3. Žiadosť posúdia prislušný organizačný útvar mestského úradu (napr. z híadiska platného územného

plánu mesta, dopravnej situácie a možnosti parkovania, ochrany životného prostredia a pod.).

4. Komisia finančná a majetkovoprávna navrhne minimálnu kúpnu cenu nehnuteínosti, ktorá nesmie byť

nižšia ako všeobecná hodnota nehnuteFnosti stanovená znaleckým posudkom, následne bude

predložený mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie spůsobu prevodu, ktorý mesto zverejni na

svojej ůradnej tabuli, internetovej stránke a v regionálnej tlači ako zámer predať svoj majetok priamym

predajom minimálne na 15 dní. Zároveň zverejni lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcami.

Mestská rada vyhodnotí doručené návrhy a navrhne predložiť najvýhodnejši návrh konkrétneho

záujemcu na priamy predaj na schválenie mestským zastupiterstvom.

C. Prevod majetku mesta z dóvodu osobitného zreteľa

Prevod majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zrete[a musí mestské zastupite[stvo schváliť

trojptinovou väčšinou všetkých poslancov. Mestské zastupitefstvo poveruje primátora mesta zverejniť

zámer predaja týmto spósobom bez predchádzajúceho schválenia spósobu mestským zastupite[stvom.

Prikladom prevodu majetku z dóvodu osobitného zretera je napr.:

1. zámenná zmluva, ak je to účelné a zámena ved je pre mesto výhodnejšia ako jej nadobudnutie kúpnou

zmluvou;
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2. prípady malej výmery pozemkov do 250 m2, prevody majetku nizkej hodnoty, majetkovoprávneho

usporiadania pozemkov (často sa stáva, že oplotenie pozemku v minulosti nekorešpondovalo

s hranicami pozemkov podfa lomových bodov a je potrebné dopredať časti pozemkov, aby sa

zabezpečil súlad skutkového a právneho stavu), prevod pozemku za účelom zlepšenia pristupu,

rozšírenia záhrady v pripade, že takýto predaj je účelný len konkrétnemu záujemcovi, kedy by bob

neprimerane tvrdé postupovať dražbou alebo Ovs alebo by tým mestu vznikli neprimerane vysoké

náklady;

3. prevody pozemkov zariadeniu sociálnych služieb za účelom poskytovania starostlivosti, zdravotnickemu

zariadeniu, škole, pripadne inej neziskovej právnickej osobe;

4. prevod nehnutefnosti osobám reprezentujúcim Slovensko v róznych oblastiach, ktori svojimi výkonmi

zviditeínia mesto Liptovský Mikuláš vo svete.

D. Minimálne sadzby za predaj pozemkov

1. Minimálne sadzby za predaj pozemkov vo vlastnfctve mesta Liptovský Mikuláš sa vzťahujú najmá na

prevod:

a) pozemku zastavaného stavbou vo vlastnictve nadobúdatefa vrátane pňíahlej plochy;

b) nezastavaného pozemku o výmere do 250 m2;

c) pozemku prevádzaného z dóvodu hodného osobitného zretera;

d) podielu na pozemku, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo.

Minimálne sadzby za predaj pozemkov vjednotlivých zónach mesta podía prilohy Č. 2 sú určené

v prílohe č. 3 týchto zásad.

2. Pri prevodoch majetku z dóvodu hodného osobitného zretera móže byť sadzba cien za predaj pozemku

znĺžená oproti cene určenej v jednotlivých zónach uvedených v prilohe Č.3, bod 2 týchto zásad na

základe schválenia mestským zastupiteístvom co zreteľom na zákon o štátnej pomoci (cena móže byť

upravená na výšku stanovenú v znaleckom posudku abebo symbolickú, ak ide napr. o prevody

pozemkov nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti komunikácii, pozemkov znehodnotených podzemnými

vedeniami, na ktorých nie je možná výstavba, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov z minulosti,

prevody pozemkov za úČelom poskytovania starostlivosti zariadeniu sociálnych služieb, zdravotnickemu

zariadeniu, škole).

E. Spoločné ustanovenia k prevodom majetku vo vlastnictve mesta

1. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku a geometrického plánu je vždy povinný uhradiť žiadateľ

o nadobudnutie majetku resp. nadobúdateľ.

2. v prípade, že nadobúdateľ/nadobúdatelia sp[ňa/spíňajú podmienky ustanovenia 5 2 ods. 2 zákona č.

513/1 991 Zb. Obchodný zákonnik v z.n.z. (ďalej len „podnikateF) a cena nehnuteíností je nižšia než

trhová cena, k žiadosti o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta z dóvodu hodného osobitného

zreteľa resp. k cenovej ponuke pri priamom predaji nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, je povinný/sú

povinni doložiť overené doklady a čestné vyhlásenie, že nemá/nemajú vedomosť o tom, že je
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prijímateíom minimálnej pomoci v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v

oblasti štátnej pomoci a rninimálnej pomoci a o zmene a doplneni niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci)o štátnej pomoci v platnom zneni a súvisiacou legislatĺvou Európskej únie.

3. Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy1 ktorá má povinnosť

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora vzmysle zákona č. 315/2016 Z.z. O registri

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.z, může byť

nadobúdaterom majetku obce len vtedy, ak je zapisaná v registri partnerov verejného sektora.

4. Ak sa prevádza spoluvlastnicky podiel k nehnuteínej veci, ku ktorej sa viaže predkupné právo, ponúkne

mesto tento spoluvlastnícky podjel tornu, kto má predkupné právo. V prípade neuplatnenia

predkupného práva má mesto právo volby, komu tento spoluvlastnicky podiel ponúkne na predaj.

Prevod schvaľuje a cenu určuje mestské zastupiteľstvo.

5. Zmluva o prevode nehnuteľného majetku mesta do vlastníctva mých subjektov může v odóvodnených

pripadoch obsahovať predkupné právo v prospech mesta v zmysle schváleného uznesenia mestského

zastupiterstva.

6. Po schválení prevodu majetku, s výnimkou OVS, je kupujúci povinný uzatvoriť s mestom zmluvu

najneskčr do 90 dni od schválenia tohto prevodu v mestskom. O výsledku Ovs príslušný organizačný

útvar MsÚ informuje mestské zastupiterstvo na jeho najbližšom zasadnuti po uzavreti kúpnej zmluvy.

7. Ak kupujúci v termine podľa predchádzajůceho odseku bez závažného důvodu neuzatvori zmluvu

o prevode majetku, príslušný organizačný útvar MsÚ predloži návrh na zrušenie uznesenia, kterým bol

prevod majetku schválený.

Článok S

Postup prenechávania majetku do uživania

A. Nájom, podnájom a výpožička

Mesto může prenechať do uživania fyzickej osobe alebo právnickej osobe majetok mesta, ktorý

dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

2. Zmluva o nájme, podnájme alebo výpožičke musi mať písomnú formu a musi obsahovať najrnä:

• identifikáciu zmluvných strán a presné označenie majetku,

• účel, spósob, podmienky uživania a čas na ktorý sa zmluva uzatvára a podmienky uživania,

• výšku odplaty (ak ide o odplatný právny úkon), povinnosť zvyšovať odplatu o výšku medziročnej

inflácie; pre pripad omeškania úhrad nájomného po dáturne splatnosti — úrok z omeškania,

• práva a povinnosti zrnluvných strán,

• sankcie a podmienky odstúpenia od zrnluvy

• spósob ukončenia zmluvného vzťahu.

3. Minimálna cena za nájom resp. podnájom pozemkovje určená v prilohe č. 4. Minimálna cena za nájorn

resp. podnájom nebytových priestorov je určená vo vnútorných smerniciach mesta a organizácii.

srnernice organizácii podliehajú schváleniu primátorem mesta.
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4. Pri prenájmoch majetku z dövodu hodného osobitného zretera může byť sadzba cien za prenájom

znížená na základe uznesenia mestského zastupiterstva (cena může byť upravená na výšku stanovenú

v znaleckom posudku alebo symbolickú).

5. Postúpiť práva a povinnosti zmluvného nájomcu, podnájomcu alebo vypožičiavateía inej fyzickej alebo

právnickej osobe nie je možné bez predchádzajúceho pisomného súhlasu orgánu mesta, ktorý má

dispozičné oprávnenie podía Čl. 4 týchto zásad.

B. Povinnosti a práva mesta a nájomcu, podnájomcu resp. vypožičiavateľa.

1. Nájomca, podnájomca resp. vypožiČiavatef (ďalej len »užlvateí“) je povinný zabezpečovať funkČnosť a

vzhíad užívaného majetku údržbou v úzkej súčinnosti s mestom.

2. Mesto prostrednictvom správcu majetku mesta je povinné:

a. zabezpečovať údržbu nosnej konštrukcie objektu

b. zabezpečovať statiku objektu

c. zabezpečovať údržbu strechy, udržiavať vonkajši vzhľad objektu - fasády

d. zabezpeČovať funkČnosť pripojok inžinierskych sletí vzťahujúcich sa k objektu

e. poistiť prenajatý nehnuteľný majetok

3. Uživateľje povinný:

a. zabezpečovať zdravotnú nezávadnosť miestnosti z hl‘adiska povrchových úprav (napr.

steny, stropy, podlahy, okná, otvory, atď.)

b. zabezpečovať údržbu a funkčnosť rozvodov elektroinštalácií, pitnej vody, úžitkovej vody,

kanalizácie, slaboprúdu, plynu, tepelných rozvodov, rozvodov vzduchotechniky a ostatných

rozvodov slúžiacich k prevádzkovej činnosti objektu (sanitná inštalácia)

c. zabezpečovať správne a riadne merania dodávky médií podra zmlúv 5 ich dodávateľmi

d. zabezpečovať v zmysle platných predpisov pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky

vyhradených technických zariadenl, zariadení požiarnej ochrany a civilnej ochrany

e. zabezpečovať údržbu verejnej zelene na prenajatých plochách, zabezpečiť funkčnosť

a čistenie pristupových plóch v súlade s prislušnými platnými predpismi a všeobecne

závšznými nariadeniami mesta

f. zabezpečiť vývoz odpadu v zmysle platných predpisov a všeobecne záväzných nariadeni

mesta.

g. bezodkladne vyrozumieť prenajimatera o vzniku havárie v prenajatých priestoroch.

4. Ustanovenia tohto článku sa analogicky použijú aj na všetky zmluvné vzťahy, uzatvorené na základe

Občianskeho alebo Obchodného zákonnika.

C. Služby spojené s uživanim majetku mesta.

1. Zmluvu o poskytovaní služieb spojených s užívaním predmetu nájmu uzatvára s prislušným správcom

spravidla užívateí. Ak to technické podmienky nedovoíujú, úhrady za služby spojené s uživanim

predmetu zmluvy určí uživateľovi mesto vo výpočtovom liste, ktorý tvori prilohu prislušnej zmluvy,

prípadne paušálnou sadzbou v tejto zmluve.

2. Službami spojenými s uživanim predmetu zmluvy sa rozumejú najmá:
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a. spotreba vody - vodné, stočné, dažďové vody, odpadové vody

b. dodávka tepla

c. dodávka elektrickej energie a plynu

d. prenájom odpadových nádob

e. upratovacie služby a pod.

3. Zaplatené zálohy za služby podľa zmluvy mesto zúčtuje po uplynutí kalendárneho roka spravidla do 15.

dní po obdržaní faktúr od dodávateľov jednotlivých mědií.

4. Ak ktorákoľvek zo zmluvných strán ukončí zmluvný vzťah počas kalendárneho roka, mesto uživateľovi

zúčtuje zálohy za služby spravidla do 15. dňa po obdržaní faktúr Od dodávaterov jednotlivých médií.

D. Zhodnocovanie majetku mesta

1. Technické zhodnotenie je vymedzené v zákone o dani z prijmov v platnom zneni.

2. Rekonštrukciou sa rozumejú také zásahy do hmotného investičného majetku, ktoré majú za následok

zmenu jeho účelu, použitia, kvalitativnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov.

3. Modernizáciou sa rozumie rozširenie vybavenosti alebo použiteínosti hmotného investičného majetku

alebo nehmotného nvestičného majetku o také súčasti, ktoré póvodný majetok neobsahoval, pričom

Woria neoddeliteínú súčasť majetku.

4. Uživater může zásah do predmetu uživania formou nevyhnutných investícii (potrebných k tomu, aby

predmet užívania zodpovedal podmienkam riadneho užívania vzhľadom na dohodnutý účel užívania)

vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase mesta.

E. Vzájomný zápočet

1. Ak užívater realizuje so súhlasom mesta investičný zámer, možno jeho investičné náklady započitať s

cenou za užívanie, a to na základe osobitnej dohody o vzájomnom započítaní.

2. Mesto nemůže súhlasiť s realizáciou investičného zámeru užívaterom, ak výška investicii presahuje

hranicu, od ktorej mesto musl postupovať podía zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.

3. Neoddeliteínou súčasťou dohody o vzájomnom započítaní sú nasledovné doklady:

a. predchádzajúci písomný súhlas mesta na realizáciu investicie

b. dodávateíské faktúry vystavené na užívatera, doložené dokladom O úhrade. daňové doklady, zmluva

o dielo a pod.

c. rozhodnutie prislušného stavebného úradu, ak to rozsah diela vyžaduje

d. doklad (potvrdenie) daňového úradu, že užívateľ je platiteíom DPH

e. protokol o odovzdani a prevzati diela

f. znalecký posudok o určeni ceny započitania v prípade, ak užĺvateľ z objektivnych dávodov nie je

schopný zabezpečiť doklady podľa písm. a) až e) tohto bodu zásad, resp. ak možnosť zápočtu podľa

znaleckého posudku obsahuje prislušná zmluva uzatvorená pred platnosťou týchto zásad

g. príp. mé doklady.
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Článok 9

Upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok a mých majetkových práv

1. Mesto alebo organizácia mĎže na základe odóvodnenej žiadosti dočasne upustiť Od vymáhania

nedaňových pohľadávok a mých majetkových práv (ďalej len pohľadávka); ak je pohradávka prechodne

nevymožiterná, musí sa však ďalej zabezpečovať, aby sa táto pohradávka nepremlčala, alebo aby

nezanikla. Len čo odpadnú důvody dočasného upustenia, je mesto povinné túto pohradávku vymáhať.

2. Mesto alebo organizácia může trvalo upustíť od vymáhania pohľadávky, ak:

a) nemožno preukázať, že pohľadávka trvá, alebo nemožno preukázať jej výšku a nie je doklad pre to,

aby súd alebo iný orgán určil, že pohíadávka trvá a jej výšku podľa úvahy,

b) dlžnik zomrel a pohradávka nemohla byť uspokojená ani vymáhanim na dedičoch dlžnika,

c) pohíadávka sa premlčala a dlžník odmieta dlh dobrovoFne uhradiť,

d) pohľadávka, ktorá se bezvýsledne vymáhala (napr. neúspešná exekúcia..),

e) dlžnik zanikal bez právneho nástupcu,

f) se bezvýsledne (napr. neúspešná exekúcia, konkurz, likvidácia) vymáhala od dlžnika a mých osób, Od

ktorých sa mohla vymáhaf,

g) prislušný orgán rozhodne o odpusteni dlhu za podmienok určených v týchto zásadách,

h) zo všetkých okolností pripadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohíadávky by nebolo úspešné (napr.

půjde najmá o stav dlhodobej sociálnej nůdze, dočasnej platobnej neschopnosti).

i) pobyt dlžníka je neznámy,

j) ide o pohradávku, nepresahujúcu sumu 350 €‚

k) ide o pohľadávku presahujúcu 350 € a náklady na jej vymáhanie by presiahli hodnotu pohíadávky

alebo jej vymáhanie nie je hospodárne,

1) v pripade zrušenia konkurzu, zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

alebo v pripade zastavenia exekúcie pre nedostatok majetku dlžnika,

m) ak ide o odpis pohradávky, ktorý vyplýva zo spůsobu účtovania pň prenájme investičného majetku s

právom odpisovania u nájomcu.

3. Mestské zastupiteístvo musí schválit nakladanie s pohľadávkou mesta alebo organizácie v hodnote

13300 € a viac okrem vzájomného započítania pohíadávok. Do tejto sumy o nakladani 5 pohradávkou

rozhoduje primátor na návrh správcu pohFadávky; ak ide o pohradávku organizácie do sumy 1 000 € o

nakladaní s poh(adávkou rozhoduje riadite( organízácie. Ak ide o iný důvod hodný osobitného zrete(a,

ktorý nie je uvedený v odseku 2 musí schválit nakladanie s pohFadávkou mestské zastupiteístvo bez

ohradu na ej výšku.

4. Primátor mesta může povolit odklad platenia a platenie dlhu v splátkach, takáto dohoda musí byť

písomná a jej súčasťou musí byť dlžníkovo pisomné uznanie dlhu čo do důvodu a výšky, zdůvodnenie

nemožnosti zaplatíť dlh v lehote splatnosti a podmienka, že v pripade nesplatenia i jednej splátky sa

stane splatná celá dlžná suma. Ak půjde o pohľadávku v hodnote 13 300 € a viac schvaľuje uzavretie

dohody mestské zastupitefstvo.
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Článok 10

Aukčný predaj ved

Aukčný predaj veci móže mesto uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom mestského zastupiteľstva,

ato v sůlade So zákonem o dobrovDľných dražbách.

Článok 11

Nakladanie s cennými papiermi a sp6sob výkonu práv vyplývajúcich

z vlastnictva cenných papierov a majetkových podielov

1. Mesto móže v zmysle zákona o cenných papieroch v platnom znení vydávať cenné papiere a nakladať

s nimi (napr. nakupovať a predávat‘ akcie, vystaviť zmenku, akceptovať zmenku, emitovať komunálne

dlhopisy a i.), a to v súlade s dispozičnými oprávneniami stanovenými týmito zásadami.

2. Pásobnosť člena valného zhromaždenia, alebo valného zhromaždenia v obchodných spoločnostiach se

100% účasťou mesta vykonáva primátor mesta.

3. Pri vykonávaní pósobnosti valného zhromaždenia obchodnej společnosti, ktorej jediným akcionárom

alebo spoločníkom je mesto resp. pri hlasovani na valnom zhromaždeni obchodnej společnosti, ktorej je

mesto spoločnikom alebo akcionárom je primátor mesta viazaný rozhodnutím mestského zastupiteístva

v otázkach týkajúcich Sa:

a) schvarovania stanov a ich zmien,

b) rozhodovania o predmete druhu akcií,

c) rozhodovania o zmene zakladateľskej resp. spoločenskej zmluvy,

d) rozhodovania o zvýšení alebo zniženi základného imania spoločnosti,

e) rozhodovania o prevode obchodného podielu patriacemu mestu alebo o jeho deleni,

f) rozhodovania o súhlase s prevodom, prechodom alebo delením obchodného podielu patriacemu

mému společníkovi,

g) rozhodovania o vydaní dlhopisov,

h) vymenovania a odvolania štatutárneho orgánu, resp. jeho členov,

i) vymenovania, odvolania a odmeňovania členov dozornej rady,

j) vymenovania, odvolania a odmeňovania členov mých orgánov určených stanovami spoločnosti,

k) vylúčenia spoločnika zo společnosti,

1) rozhodovania o zrušeni spoločnostL

4. Štatutárny zástupca obchodnej spoločnosti se 100% účasťou mesta je viazaný pokynmi primátora

mesta vo veciach, které patria do působnosti valného zhromaždenia.

5. Pri rozhodovaní o nakladani s majetkem, alebo inou účasťou mesta v týchto spoločnostiach sa

poverená osoba riadi ustanoveniami týchto zásad a uzneseniami mestského zastupiteľstva, ktoré sú pre

neho závázné.

6. Štatutárny zástupca obchodnej společnosti predkladá každoročne spravidla do 30.6. prislušného

kalendárneho roka mestskému zastupiteľstvu prostrednictvom vecne príslušného organizačného útvaru
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mestského úradu správu o hospodáreni obchodnej společnosti za predchádzajůci kalendárny rok a

správu o stave zvereného majetku. Ak má spoločnosť povinnosť auditu účtovnej závierky, predloži aj

audítorskú správu.

7. Mesto může do obchodnej společnosti alebo inej právnickej osoby vkladať hnuterný i nehnuterný

majetok. Na vloženie majetku do obchodnej spoločnosti je potrebný sůhlas mestského zastupiteístva.

8. Mesto móže vložíť do obchodnej společnosti alebo inej právnickej osoby majetek, ktorý získalo

z majetku Slovenskej republiky ph prechode zriaďovaterskej funkcie na úseku školsWa a sociálnych

služieb po tom, čo bol vyradený 20 siete zariadeni slůžiacich na výchovnevzdelávaci proces a na

zabezpečenie sociálnej pomoci a starostlivosti.

9. Majetek, vložený do obchodnej společnosti alebe inej právnickej osoby, sa stáva jej majetkem a mesto

ho vyradí zo svojej účtovnej evidencie.

10. Na nakladanie s vloženým majetkem sa vztahujú osobitné predpisy (napr. Obchodný zákonnik, zákon o

nadáciách, zákon o neziskových organizáciách).

11. Mesto může uzavriet zmluvu e výkone správy svejho nehnuteíného majetku s obchodnou spoločnesťou

alebo $ inou právnickou osobou len s predchádzajúcim súhlasom mestského zastupiteľstva.

Článok 12

Zriaďovanie vecného bremena

1. Na nehnuterný majetek mesta může byť zriadené vecné bremene, ato edplatne alebo bezodplatne

v edóvodnených prĺpadoch.

2. Podzemné vedenia verejných rezvodov inžinierskych sietĺ (ďalej aj „IS“) - elektriny, plynu, tepla, vody,

kanalizácie, verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, telekemunikačných a infermačných sietl a

pripojky inžinierskych sieti k stavebným objektom je možné umiestňovat na pezemkech vo vlastnlctve

mesta nasledovne:

a) v prípade, že verejné rozvody a pripojky IS neovplyvnia budůce možné využitie pozemku (napr.

verejné priestranstvá, zelené pásy, miestne komunikácie a pod.), může primátor mesta dať súhlas

s peužitĺm pozemku na tento účel, v danom prípade sa nezríaďuje vecné bremeno, nakoke nie je

petrebné, aby vlastník siete uzatváral s vlastníkem pozemku akýkoívek právny vztah

k predmetnému pozemku;

b) ak vybudovanie verejných rozvodev a pripejek IS evplyvni budúce možné využitie pozemku (napr.

stavebný pozemek) ve vlastnĺctve mesta, zriaďuje sa časove neobmedzené vecné bremene pre

stavebníka siete.

3. Odplata za zriadenie vecného bremena pre pripad pedía bodu 2 písm. b) tehto článku sa urči

jednerázevo ve výške znaleckého posudku.

4. Pri zriadení vecnéhe bremena práva prechodu alebo prejazdu resp. vecného bremena s možnosťou

parkovania (ide o časovo neobmedzené vecné bremená) cez pozemky vo vlastnictve mesta sa určuje

odplata jednorázevo ve výške znaleckého posudku.
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6. V odávodnenom pripade, ak to schválí mestskě zastupiteľstvo, vecné bremeno móže byť zriadené ako

bezodplatně, alebo za symbolickú cenu resp. odplata vecného bremene bude v nadváznosti na

znalecký posudok upravená, bez povinnosti dodržania výšky odplaty stanovenej v znaleckom posudku.

7. Náklady spojené so zriadenim vecného bremena (vyhotovenie geometrického plánu, znalecký

posudok, správny poplatok z návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti) znáša V plnej výške

oprávnený z vecného bremena.

Článok 13

Evidencia, účtovanie a inventarizácia majetku mesta

1. Majetok sa eviduje, účtuje a inventarizuje v zmysle zákona o účtovnícWe. Primátor mesta zriadi pre

nakladanie s majetkom mesta komisie zložené zo zamestnancov mesta, ktoré sú poradnými orgánmi

primátora mesta:

a) Likvidačnú komisiu mesta Liptovský Mikuláš, ktorá je zriadená a jej pósobnosť je vymedzená platnou

Smernicou primátora mesta Liptovský Mikuláš; je poradným orgánom primátora pri nakladaní

s prebytočným a neupotrebitefným majetkom mesta.

b) Škodovú komisiu mesta Liptovský Mikuláš, ktorá je zriadená a jej pósobnosť je vymedzená platnou

Smernicou primátora mesta Liptovský Mikuláš; je poradným orgánom primátora pri uplatňovaní práv

mesta na náhradu škody.

c) Oceňovaciu komisiu mesta Liptovský Mikuláš, ktorá je poradným orgánom primátora mesta

na ocenenie majetku nadobudnutého do vlastnictva mesta a jeho zaradenie do majetku mesta,

ktorého hodnota nie je známa; komisia ocení majetok reálnou hodnotou podľa zákona č.

431/2002 Z. z. o účtovníctve v zneni neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

d) lnventarizačnú komisiu mesta Liptovský Mikuláš na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a

závázkov vedených v účtovnictve mesta Liptovský Mikuláš a vo všetkých subjektoch, ktorých je

mesto zriaďovateľom alebo zakladatefom.

2. Prikazným listom primátora mesta v súlade so zákonom o účtovnĺctve a smernicou na vykonanie

inventarizácie majetku mesta se každý rok zabezpečuje vykonanie riadnej inventarizácie majetku

a záväzkov mesta.

3. Riaditelia prispevkových organizácii a rozpočtových organizácii, vrátane šk6l a školských zariadeni

s právnou subjektivitou vydávajú vlastný prikaz s vykonávacími pokynmi pre zabezpečenie riadnej

inventarizácie majetku, ktorý spravujú.

4. Správcovia majetku mesta predložia kompletně inventarizačně záznamy inventarizačnej komisfl

mestského úradu.

5. Súhrnnú správu o výsledkoch inventarizácie raz ročne predkladá prislušný organizačný útvar mestského

úradu mestskému zastupite[swu.
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Článok 14

Prebytočný a neupotrebiteľný majetok a nakladanie s ním

Prebytočný je majetok mesta, ktorý mesto alebo organizácia dočasne alebo trvalo nepotrebuje

na plnenie svojich úloh.

2. Neupotrebite[ný je majetok mesta, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zastaranie

alebo nehospodámosť nemóže už slúžiť svojmu účelu. Za neupotrebiteľné sa považujú aj budovy a

stavby, ktoré treba odstránif v dósledku novej výstavby.

3. O tom, ktorý majetok je prebytočný alebo neupotrebitefný (s výnimkou, ak ide o nehnuterný majetok

a majetok, ktorý slúži na výchovnovzdelávací proces a činnosti s nim súvisiace a na zabezpečenie

sociálne) pomoci a zdravotnej starostlivosti) a pritom nie je vhodný na prevod formou Ovs, dobrovoTnou

dražbou alebo priamym predajom za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku, rozhodne

primátor resp. riaditer organizácie, na návrh vedůceho zamestnanca prislušného organizačného útvaru

mestského úradu, ktorý prislušný majetok spravuje.

4. Taký majetok sa prednostne ponúkne mému útvaru mestského úradu resp. inej organizácfl. Za prevod

dočasne neupotrebiteíného majetku medzi jednotlivými organizačnými útvarmi mestského úradu

zodpovedajú prislušni vedúci organizačných útvarov po predchádzajúcom súhlase prednostu

mestského úradu.

5. Mesto alebo organizácia móže majetok, ktorý dočasne nepotrebuje, zmluvou o nájme alebo výpožičke

prenechať inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.

6. Mesto alebo organizácia móže trvalo prebytočný a neupotrebiteíný hnuterný majetok predaf po jeho

oceneni oceňovacou komisiou mesta resp. organizácie alebo bezodplatne previesť (darovať)

s predchádzajúcim súhlasom primátora.

7. Ukvidačná komisia mesta resp. organizácie zabezpečuje likvidáciu prebytočného, neupotrebiteíného,

poškodeného, pripadne moráloe opotrebeného majetku, ktorý sa nepodarilo predaU podía

predchádzajúceho postupu;

a) návrh podáva prislušný vedúci zamestnanec organizačného útvaru, ktorý prislušný majetok

spravuje,

b) ak de o majetok, ktorého zostatková hodnota je vyššia ako 5 000 €Jvec je potrebné k návrhu

na likvidáciu priložiť súhlas primátora,

c) ak de o majetok, ktorého zostatková hodnota je viac ako 16600 €Ivec je potrebné k návrhu na

likvidáciu priložiť uznesenie mestského zastupiteľstva,

d) po likvidácii odovzdá likvidačná komisia protokol o likvidácH prlslušnému organizačnému útvaru

mestského úradu.

Článok 15

Elektronizácia služieb

1. Mesto ako orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podra zákona č.

18



305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pósobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplneni

niektorých zákonov (zákon o e-Governmente v zneni neskoršich predpisov) (ďalej len zákon o e

Governmente).

2. Zamestnanci mesta postupujú podľa týchto Zásad a pri elektronickom výkone verejnej moci postupujú aj

podľa zákona o e-Governmente a súvisiacich interných predpisov.

3. Pisomná forma úkonov uvedených v týchto Zásadách sa považuje za zachovanú aj vtedy ak je pÍsomný

úkon urobený elektronicky a autorizovaný postupom podľa zákona e-Governmente.

4. Pisomná forma zmluvy je zachovaná aj vtedy ak je urobená elektronickými prostriedkami a podpisaná

zaručenými elektronickými podpismi alebo zaručenou elektronickou pečaťou.

ŠWRTÁ ČASt

SPQLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANQVENIA

Článok 16

Spoločné ustanovenia

1. Počas nepritomnosti primátora nemöže zástupca primátora bez splnomocnenia pňmátorom rozhodovať

vo veciach, v ktorých je primátor štatutárnym orgánom zo zákona.

2. Vo všetkých záležitostiach správy majetku, ktoré nie sú kompetenčne upravené, rozhoduje primátor

mesta.

3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto zásad sů prilohy Č. 1 až 6.

Článok 17

Záverečné ustanovenia

1. Zásady boli schválené mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2017.

2. Dňom účinnosti týchto zásad sa rušia Zásady hospodárenia $ majetkom mesta Liptovský Mikuláš

z 14.5,2012v znení zmien a doplnkov.

3. Tieto zásady nadobúdajú účinnost dňom 01.01 .2018.

Ing. JánchD.

primátor m sta
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Prilohy zásad hospodárenia a nakladania S majetkom mesta

Príloha Č. I

„VŠEOBECNÉ PODMIENKY OBCHODNÝCH VEREJNÝCH SÚtAŽÍ

na prevod vlastníctva majetku mesta Liptovský Mikuláš

Časťl

VŠEOBECNÉ PODMÍENKY OBCHODNÝCH VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ

na prevod vlastnicive majetku mesta Liptovský Mikuláš se použiji) pri každom prevode majetku formou

obchodnej verejnej sůtáže (dálej aj „sútäž“ alebo „OVS). Obchodnú verejnů sůtäž vyhlásí mesto Liptovský

Mikuláš (ďalej aj „vyhlasovatef‘) za týchto podmienok:

Čl. I

Všeobecné podmienky

1. Obchodná verejná súfež se začina dňom zverejnenia vyhlásenia sůtáže na úradnej tabuli mesta

Liptovský Mikuláš, zverejnenim v tlačí a na internetovej stránke mesta.

2. Požadovaná kúpna cena je cena minimáína aje stanovená zvyčajne znaleckým posudkom. Minimálna

kúpna cena v prvom kole sútáže by spravidla nemala byt‘ nižšia ako všeobecná hodnota majetku stanovená

znaleckým posudkom.

3. Navrhovatel zloží ako zábezpeku sumu vo výške najmenej 10 % z minimálnej kúpnej ceny, resp akje

predmetom sůtäže byt sumu 200 C, na účet vyhlasovatera sútäže uvedený v osobitných podmienkach OVS,

najneskůr tri pracovně dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov.

Nevybranému navrhovatefovi bude zábezpeka vrátená najskór druhý deň po termine vybratia

najvhodnejšieho návrhu komisiou, najneskór do doručenia pisomného oznámenia výsledkov sůtáže.

Vitäzovi sůtäže bude zapletená zábezpeka započítaná do kůpnej ceny. Nesplatenú čest‘ kůpnej ceny

(rozdiel medzí kúpnou cenou vybraného návrhu a zloženou zábezpekou) uhradí kupujúci podfa vlastného

sútäžného návrhu, najneskór však do 14 dni od uzatvorenia kúpnej zmluvy s výnimkou podra nasledujůcej

vety. Vpripade obchodnej verejnej sůtáže, predmetom ktorej bude byt, rodinný dom resp. priestor stavebne

určený na bývanie a vitäzom bude fyzická osoba, ktorá bude uhrádzat‘ kůpnu cenu formou úveru alebo zo

stavebného sporenia, uhradí kúpnu cenu najneskór do 60 dni od uzatvorenia kůpnej zmluvy. V takom

prípade se mesto ako vyhlasovateľ v kúpnej zmluve může zaviazať k zriadeniu záložného práva

k prevádzanej nehnutefliosti maximálne do výšky kúpnej ceny v prospech flnančnej inštitúcie, z ktorej bude

kupujúci hradit‘ kúpnu cenu, a to do doby prevodu vlastnickeho práva založených nehnutefliosti na

kupujúceho — vltäza sútáže, za podmienky, že kúpnu cenu finančná inštitúcia uhradí priamo na účet mesta.

Vprípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany víťaza sa finančná

zábezpeka nevracía. Rovnako sa finančná zábezpeka nevrátí vpripade odstúpenia mesta od uzatvorenej
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kúpnej zmluvy z dóvodu porušenia zmluvných povinnost! zo strany v!táza (napr. nezapletením kúpnej ceny),

pričom táto zábezpeka bude v kúpnej zmluve dohodnutá ako zmluvná pokuta.

4. Účastnicky poplatokje stanovený sumou 30 €‚ ktorýje povinný uhradit‘ každý účastník OVS. Účastn!cky

poplatok možno ha uhradit‘ do pokladne alebo na účet uvedený v osobitných podmienkach OVS. Účastn!cky

poplatok se nevracia.

5. Forma podávania návrhovje pisomná a sútäžné návrhy musia byt‘ vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak

sú doklady, ktoré sú pruožené k súťežnému návrhu v mom ako slovenskom jazyku, musia byt‘ úradne

preložené do slovenského jazyka. Náležitosti návrhu sú uvedeně v či. IV týchto podmienok verejnej

obchodnej sútáže. Sútäžný návrh mus! byt‘ vyplnený podfa vzoru, kton] je súčastóu osobitných podmienok

OVS.

6. Predložený sútäžný návrh je možné meniť a dop!ňat‘ po uplynut! termínu stanoveného podmienkami

sútäže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovatel a v nim stanovenej lehote a každá

zmena alebo dopinenie návrhu pred terminom, musí byt pisomne doručená spósobom určeným

na predkiadanie návrhov.

7. Na otváranie obálok a vyhodnotenie sútäžných návrhov bude zdadená komisia zložená z nepárneho

počtu členov, najmenej troch. Jej členom bude najmenej jeden poslanec mestského zastupiterstva mesta.

Čienovia komisie sú menovan! primátorom mesta. Vyhiasovater vyhodnotí predložené návrhy do 20 dní od

ukončenia predkladania návrhov sútäže t“ priestoroch mestského úradu za účasti členov komisie.

8. Vyhlasovatel‘písomne oboznámi navrhovatelbv s výsledkom obchodnej verejnej sútWe do 7 dní odo dňa

vyhodnotenia sút‘aže komisiou v zmysle ods. 7 Oznámenie výsiedkov sútäže navrhovatelbm obsahuje

označenie navrhovateľa (identifikácia), označenie predmetu sútäže (identifikácia), prediožený cenový návrh

a uvedenie poradia.

9. Vyhlasovatel‘ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prediožené návrhy, sútäž kedykofvek počas jej

priebehu zrušit‘ alebo ukončit‘ súťaž ako neúspešnú. V takomto pripade sa zapiatené zábezpeky

navrhovatefom sútäže vrátia. Vyhiasovatel‘ si taktiež vyhradzuje právo menit‘ podmienky sútáže, predížiť

lehotu na predkiadanie ponúk alebo predížit‘lehotu na vyhlásenie výsledku sútäže.

Zmena podmienok sútäže sa vykoná spósobom a pro striedkami tak, ako bola vyhlásená.

1O.LJo sútäže nemožno zahrnút‘návrh, ktorý nebude zodpovedat‘podmienkam sútäže alebo ho navrhovatel‘

predložil po lehote určenej vpodmienkach sútäže. Zo sútäže sa vylúči návrh navrhovateľa, na majetok

ktorého bob vyhiásené exekučné konanie, vyhlásený konkurz, počas sútäže bob proti navrhovateľovi

začaté konkurzné konanie abebo reštrukturalizácia, aiebo bol proti navrhovateľovi pra nedostatok majetku

zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu a návrh navrhovateľa, Won] má akékoľvek dbhy voči

vyhlasovaterovi sútäže.

11 . Navrho vater nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účastbu v súťaži.
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či. II

Podmienky predaja

1. Kúpna cena za predmet súťaže bude uhradená v lehote najneskór v lehotách uvedených v ČL ‚ bod 3

týchto podmienok. Návrh na vklad do katastre nehnutelňostí podá ve vyhlasovetel‘ po uhradeni cele] kúpne]

ceny.

2. Vpripade nedodrženia stanovených lehót zo strany vitáze sútáže bude predmet súťaže ponúknutý

na odkúpenie navrhovatelóvi, ktorý je nesledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovani

a vyhodnotení predložených návrhov.

Či. Iii

Kritériá hodnotenia návrhov

1. Kritériom ne hodnotenie predložených návrhov je najmä najvyššia ponúknutá kúpne cena ze predmet

sútáže predložená nevrhovetelbm, ako aj Ině kritériá, o ktorých sa rozhodne v osobitných podmienkach OVS

uznesením mestského zastupitelätva. Vpripade schválenia viacerých kritérIi pre hodnotenie sútážných

návrhov bude v osobitných podmienkach OVS uvedená váha jednotlivých kritérii v percentách.

2. Pred otvorenim obáiok s doručenými návrhmi oznámi predseda komisie počet doručených obálok

a skontroluje loh neporušenost Obálky s návrhmi doručenými po uplynuti lehoty na predkladanie návrhov se

nebudú otváraľ Navrhovatelie se móžu zúčastnit‘ otvárania obálok. Každý z nich má právo skontrolovat‘

neporušenosť obálky pred jej otvorením, O otváraní obálok sa spíše záznam, kton] bude obsahovat‘ mená

účastnikov, ktori se zúčastnili otvárenie obálok, čienov komisie, ČI obálka obsahuje všetky náležitosti e

zdóvodnenie nezaradenia niektorého návrhu do sútáže. Samotně vyhodnotenie sútáže je neverejné e

spisuje se o ňom protokol, do ktorého sa uvedů údaje navrhovetelbv z podaných návrhov; či návrhy

obsahujú všetky požadované náležitosti; ponúkané ceny; spósob hodnotenie e výsledok hodnotenia. Návrh,

v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok sútáže, nebude do sútáže zaredený. Členovia komisie

vyhlásie poradie nevrhovatelóv e podpíšu protokoL

3. Vitázom obchodnej verejnej sútáže bude navrhovatel‘ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude priradené

poredie Č. 1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradi poradie Č. 2. Takto bude postupované aj pri

dálšich ponukách, kton]m bude priradené číslo podlá poradia.

4. V pripede rovnakej ponúkn utaj ceny rozhodne skorši termín podenia návrhu.

5. Nevrhovatelbm, ktorí v obchodnej verejnej sůtáži neuspali, U umiestnili se vporadi ne druhom e dáíšich

miestach, vyhlesovetefsúťeže oznám že loh návrhy odmietol.

ČL IV

Podanie návrhu

1. Pisomný návrh spolu s dokladmi, ktoré budú sůčastbu návrhu je potrebné doručit‘ v obálka na adresu

vyhlesovetelá:

Mesto Liptovský Mikuláš

Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši,

Štúrova 1989/41
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031 42 Liptovský Mikuláš

S vidíte fliým označením - textom : „NEO TVÁ RA t“ a heslom: „obchodná verejná súťaž — predmet Ovs

part. č /súp. Č

Na vrhovater na obálke dälejuvedie presnú a úplnú adresu odosielateľa. Vpr!pade neúplného označenia

obálky bude doručený návrh zo sútäže vylúčený.

2. Miesto určené pre podávanie návrhov označ! doručené obálky podacím č!s(om, dátumom a hodinou

doručenia a zabezpeč!, aby zostali uzavreté do doby otváranía obáiok s návrhmi.

3. Navrhovatel‘ móže predložiť len jeden návrh. Ak podá navrho vater viac návrhov, budú všetky za súťaže

vylůčené.

4. Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie sú uvedené v tlačivách, ktoré sú súčast‘ou osobitných

podmienok 0V5, a to pre:

a. fyzické osoby — nepodnikateľov tlačivo Č. I „NÁVRH NA ODKÚPENIE“ a tlačivo Č. 2

„ČESTNÉ VYHLÁSENIE“

b. fyzické osoby — podnikaterov a právnické osoby tlačivo Č. 3 „NÁVRH NA ODKÚPENIE“

a tíačivo Č. 4 „ČESTNÉ VYHLÁSENIE“

5. Vpr!pade, že návrh nebude spÍňat‘ náležitosti podlä uvedených tlaČ!v, bude pri vyhodnocovaní ponůk

Zo súťaže vylúčený.

Časťll

OSOBITNÉ PODMIENKY QBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Pri prerokovan! konkrétneho prevodu vlastníctva majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže sa budú

osobitne schvalóvat‘ tle podmíenky sútäže, ktoré se vztähujú na konkrétny prevod s tým, že predložený

návrh bude spracovaný v zmysle prísiušných ustanoven! Občianskeho zákonn!ka a v zmysle všeobecných

podmienok obchodných verejných sútäži na prevod vlastn!ctva majetku mesta Liptovský Mikuláš

schválených na Mestskom zastupitelätve mesta Liptovský Mikuláš uznesenim Č zo dňa

Sůčasťou podmienok OVS móže byt návrh kúpnej zmiuvy.

Osobitným uznesením Mestského zastupitelätva mesta Liptovský Mikuláš se bude schvafovaťnajmá:

Čl. I

Predmet obchodnej verejnej sút‘aže

1. Predmetom obchodnej verejnej sútäže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu sútäže

a uzatvoreníe kúpnej zmluvy na predaj predmetu sútäže, a to:

nehnuternosL (stavba, byt, nebytový priestor, pozemok,

prípadne hnutelhá vec), nachádzajúca sa na územ! mesta Liptovský Mikuláš. zapisaná na LV č

kat. územie obec Li)tovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš

(oznaČenie nehnutefnosti podlä LV), popis nehnutefliost! -

zariadenie, príslušenstvo (podiä znaleckého posudku).
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2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže:

3. Minimáína požadovaná cena, za ktorú sa vec ponúka na predaj je cena

slovem eur.

4. Výška finančnej zábezpeky vsume €(slovom ).

5. Číslo účtu vyhlasovatelá, na který navrho vatel‘ uhradí zábezpeku a prípadne účastnicky poplatok.

6. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej sútäže boli schválené uzneseniami mestského

zastupitefstva Liptovský Mikuláš Č ze dňa a Č zo dňa

Či. Ii

Časový plán sútže

1. Vyhlásenie sůtäže: (uviest‘dátum).

2. Ohfladku predmetu sůtáže je možné dohodnúť se zodpovedným zamestnancom na tet Č.

Navrho vater má možnost nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalšich podkladov, ktoré

sa nachádzajú na mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách u (kontaktná osoba

tel. Č e mail).

3. Ukončenie predkladania návrhov sůtäže hod. (uviest‘ dátum a hodinu).

4. Termín otvárania obálok je (uviest‘ dátum a hodinu) a termín vyhodnotenia

sútäžných návrhovje (uviesťdátum a hodinu).

5. Uzavretie kúpnej zmluvy do 90 dni odo dňa vyhodnotenia sútže komisiou. Vpripade, že do 10

kalendárnych dni od vyzvania na uzavretie zmluvy vitäz súťaže neuzatvori túto zmluvu v zmysle podaného

návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.

či. Iii

Kritériá hodnotenia návrhov

1. Kritériom pre hodnotenie predložených sútäžných návrhov je

(uviest mzhodujúce kritéria v súlade s Čt lil bod I

všeobecných podmienok obchodných verejných sútäži na prevod vlastnicWa majetku mesta Liptovský

Mikuláš).

2. Vifazom sútäže sa stáva podaný návrh (napr. s najvyššou ponúknutou cenou)
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Prfloha Č. 2

Zóny mesta ure určenie minimálnej kúpnej a nájomnej ceny pozemkov

I. zóna

centrum mesta

vrátane pozemkov po oboch stranách hraničných ulĺc, ato vyznačené časti ulic Hurbanova, Jilemnického,

Hodžova, Bernolákova, Pišútova, Kuzmányho, Tranovského, Čs. brigády, Školská, 1. mája, Garbiarska,

Bellova, Vrbická, Belopotockého, Partizánov, Vajanského, Nábr. J. Krára a Štúrova

II. zóna

lokalita

priľahlá centru mesta

vrátane pozemkov po oboch stranách hraničných ulĺc, a to vyznačené časti ulĺc Komenského, Hurbanova,

Štefánikova, Podtatranského, Hriadky, Sládkovičova, Zápotockého, Čs. brigády, Nálepkova, Janoškova,

Borbisova, Za Havlovci, Majerská, Pltnicka, Nábr J. Kráfa, a Jánošíkovo nábr.,

a územie mestských časti Demänová, Bodice, a Liptovská Cndrašová, Palůdzka, Qkoličné, Stošice,

Vitálišovce a k.ú. Ráztoky

III. zóna

a) ostatně okrajové územia k,ú. Liptovský Mikuláš

b) územie mestských časti Andice, Benice, lľanovo a Ploštín

c) územie k.ú. Svätý Štefan

Priíoha Č. 3

Určenie sadzby za predaj pozemkov

1 Pre účely určenia výšky cien za pozemky sa územie mesta Liptovský Mikuláš rozdeíuje na tri zóny

(viď priloha Č. 2)
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3. Cena pozemku zastavaného bytovým domom a prirahlého pozemku pri odpredaji podra zákona č.

182/1 993 Z. z. o vlastnictve bytov a nebytových priestorov v platnom zneni sa stanovuje na 01116

€Jm2 resp. 16,597 €/m2.

4. Cena pozemkov pri dodatočnom mjetkovoprávnom usporiadanl pod garážami na územĺ mesta

postavenými v minulosti, kde nedošlo k registrácii zriadenia práva osobného užĺvania pozemku, sa

stanovuje nasledovne:

a) v pripade, že kupujúci predloži doklad o zaplateni za pozemok, bude v kúpnej zmluve uvedená

póvodná kúpna cena a dátum úhrady,

b)v pripade, že kupujúci predložĺ doklade legálnosti stavby, bude kúpna cena pozemku 17 €/m2,

c)v pripade nepredloženia dokladov o legálnosti stavby, bude kúpna cena pozemku 34€ /m2,

2. Cena za odpredaj pozemkov sa určuje dohodou, pričom minimálna sadzba za 1 m2 pozemku sa

v jednotlivých zánach stanovuje nasledovne:

I. zóna: 66 €1m2 —100 €1m2

II. zóna: 33 €1m2 —66 em2

lil, zóna: 18 Cm2 —33 tim2
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Príloha Č. 4

Určenie sedzby ročného náiomného za uživanie pozemkov

1 Obvyklé nájomné za pozemky sa určuje dohodou; stanovuje sa v závislosti od účelu nájmu vo výške

minimálnej ročnej sadzby za 1 m2 v jednotlivých zónach podľa prilohy č. 2 nasledovne:

účel L zóna II. zóna III. zóna

a pozemek na obchodnú činnosť (najmá zriadenie 8€ 6 € 5€

stavby obchodnej prevádzky trvalého charakteru,

stavby prevádzky pohostinských a reštauračných

služieb trvalého charakteru, stavby terás komerčného

charakteru, stavby prevádzky služieb trvalého

charakteru — dielňa, opravovňa, autobazár, sklad

a pod.)

W• pozemok zastavaný stavbou vo vlastnictve nájomcu B -10€ 5- 6,60 € 3-4 €

vrátane priFahlej plochy, ktorá svojim umiestnenim

a využitím tvori neoddeliteíný celok so stavbou, alebo

pozemek zabezpečujúci pristup k tejto stavbe,

pozemek na výstavbu garáže, pozemok na zriadenie

alebo užívanie za účelom prístupovej cesty resp.

pristupu k nehnuternosti

c pozemok na zriadenie alebo vybudovanie parkovacích 5-7 € 4-6 € 3- 5€

miest, ktoré po vybudovaní nezostanú verejne

prístupné, pozemok na výstavbu stavieb na bývanie

alebo občiansku vybavenosť najviac na dobu

výstavby, pozemok za účelom umiestnenia zariadeni

staveniska počas výstavby

d pozemok na výstavbu komunikácii, chodnikov alebo

parkovisk, ktoré po vybudovaní zos(anú verejne

prĺstupné alebo aspoň z polovice verejne pristupné 0,30 €

e pozemok na zriadenie záhrady, oddychovej plochy,

pozemok na športovú činnosť (ihrisko, a pod.) 0,50 - 1,50 €

f pozemok za účelom umiestnenia reklamného

zariadenia, informačnej tabule (v m2 je započítaná

celková plagátovacia plocha zariadenia resp tabule) 50 €

pozemok na dočasné uživanie pod predajným 42€ 35 € 28 €

stánkom

h pozemek na kultúrnu činnosť, kultúrno-spoločenskú 3,50 € 3€ 2,50 €

akciu a podujatie (najmä cirkus, lunapark, a pod.)
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Pozn.: rozpätie clen se uvádza z dóvodu, že je predpokiad prenájmu pozemkov za účelom

podnikania abbo nepodnikenia v danom pripade

2. Ak bude odlišný účel predmetu nájmu ako je uvedený v bode 1., určí sa výška ročného nájomného

podra príbuzného účelu. V prípade kombinovaného účelu sa výška nájomného zaradí do vyššej

sadzby nájomného.

3. V pripade investicie do ochrany životného prostredia na prenajatom pozemku (napr. vybudovanie

vsakovacej jamy na odvádzanie dažďových vód a pod.) sa néjomné pozemku může znlžit‘ na 50 %

prislušnej sadzby nájemného.

4. V odůvodnených pripadoch se může sadzba cien za prenájom pozemku znižiť na základe schválenia

mestským zastupiterstvom (cena může byt upravená na výšku stanovenú v znaleckom posudku, alebo

nájomné bude symbolické resp. výška nájemného bude upravená, bez povinnosti dodržania sadzby

obvyklého nájemného podra týchto zásad).

Prfloha Č. 5

Definicie hod nót majetku

Obstarávacia hodnota majetku —je hodnota nákladov na obstaranie majetku (cena, ktorou sa oceňuje

majetek získaný za odplatu), jej sůčasťou sú aj náklady na pripravu výstavby, prieskumné, geologické

práce, stavebné práce, preprava, montáž, atď

Zostatková hodnota majetku —je obstarávacia hodnota majetku znlžená o účtovné odpisy (predstavuje

dobu životnosti majetku)

Všeobecná hodnota majetku - je cena majetku určená znaleckým posudkom podra vyhlášky

o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

Trhová hodnota majetku —je cena, za ktorú sa majetok predá na základe voľnej súťaže (napr.

obchodnou verejnou súťažou v zmysle obchodného zákonnika)
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Priloha Č. 6 tlačívá k obchodnej verejnej súťaži
Tlačivo Č. 1

NÁVRH NA ODKÚPENIE
(Fyzická osoba)

Meno, priezvisko

1. Navrhovateí:

2. Navrhovater:

Bydlisko : 1

2

Rodné číslo: 1

2

Tel. číslo: 1

2

e-mail: 1

2

Predmet súťaže - nehnuteľnosť (uvedie saje] identifikácia)

Navrhovaná kúpna cena (za celý predmet obch. ver. súťaže)

Slovom

Navrhovanú kúpnu cenu uhradím/e
1. do dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy, najneskör však v Iehote do 14 dní odo dňa podpisu

kúpnej zmluvy, na účet vyhlasovatera súťaže.
2. do dnĺ odo dňa podpisu kúpnej zmluvy, najneskór však v lehote do 60 dni odo dňa podpisu

kúpnej zmluvy na účet vyhlasovateía súťaže. Kúpna cena bude uhradená (z úveru I stavebného
sporenia*) *

uvedie sa názov poskytovatera úveru / stavebného
sporenia *

Zaväzujemle sa uhradíť predávajúcemu náklady spojené $ úhradou správneho poplatku za podaníe návrhu
na vklad vlastnickeho práva do katastra nehnutefnosti, ako aj náklady za vyhotovenie znaleckého posudku
a geometrického plánu.
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Prilohy: 1. Kópia dokladu o zaplateni zábezpeky v sume.
2. Kópia dokladu o zaplatení účastnickeho poplatku vo výške 30 €
3. Čestné vyhlásenie (tlačivo Č. 2)

V dňa

podpis navrhovateía 1 podpis navrhovatera 2

* nehodiace sa preškrtnúť

Pisomný návrh spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potrebné doručíť v obálke na adresu
vyhlasovateía:

Mesto Liptovský Mikuláš

Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši

Štúrova 1989/41

031 42 Liptovský Mikuláš

- s viditeľným označením - textom : „NEOTVÁRAt“

- heslo: „obchodná verejná súťaž — predmet Ovs parc. č I súp. Č

Navrhovateľ na obálke ďalej uvedie presnú a úplnú adresu odosielateľa. V prpade neúplného označenia
obálky bude doručený návrh zo súťaže vylúčený.
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Tlačivo Č. 2

Čestné vyhlásenie (Fyzická osoba)

Podpisaná/ý

1 dát. nar
Meno a priezvisko

Trvale bytom

2 dát. nar
Meno a priezvisko

Trvale bytom-

vyhlasujem na svoju čest‘, že

- v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov
v platnom znení dávam súhlas mestu Liptovský Mikuláš, MsÚ v Liptovskom Mikuláši so správou,
spracovanim a uchovávanim osobných údajov, ktoré mu poskytujem na prevod vlastnicwa nehnuteíného
majetku mesta Liptovský Mikuláš,

- nemám žiadne podlžnosti voči vyhlasovateľovi súťaže,

- na máj majetok nebolo vyhlásené exekučně konanie,

- pristúpim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s nasledovnými podstatnými náležitosťami:

a) v kúpnej zmluve bude zapracovaný spósob a lehota zaplatenia kúpnej ceny, záväzok kupujúceho
zaplatiť úrok z omeškania pre prípad nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny vo výške ktorá je o 5
percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platnej
k prvěmu dňu omeškania S plnenĺm peňažněho dlhu a podmienka, že návrh na vklad vlastníckeho
práva na kataster se podá až po úplnom zaplatení kúpnej ceny,

b) v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovateí súťaže) si vyhradzuje právo odstůpiť
od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodržl zmluvně záväzky o zapleteni kúpnej ceny v lehote do 1
mesiaca od termínu splatnosti kúpnej ceny,

c) v prlpade neuzatvorenia kúpnej zmluvy alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany víťaza se
finančná zábezpeka nevracia. Rovnako sa finančná zábezpeka nevráti v pripade odstúpenia mesta od
uzatvorenej kůpnej zmluvy z dĎvodu porušenia zmluvných povinnosti zo strany vít‘aza (napr.
nezaplatením kúpnej ceny). pričom táto zábezpeka bude v kúpnej zmluve dohodnutá ako zmluvná
pokuta.

Poučenie: Kto úmyselne uvedie nepravdivý údaj v tomto čestnom vyhláseni, dopustí Sa priestupku
podľa 21 ods. I písm. f) zákona č. 37211990 Zb. o priestupkoch v zneni zmien a doplnkov. Za
priestupok možno uložiť pokutu do 165€.

V dňa

čitaterný podpis číslo obč. preukazu

čitateľný podpis číslo obč. preukazu
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Tlačivo Č. 3

NÁVRH NA ODKÚPEN1E
(Fyzická osoba — podnikateľ, právnická osoba)

Názov:

Sídlo:

ičo:

Konajúca osobalzástupca:

Zápis v obchodnom registri:

Tel. číslo:

e-mail:

Predmet súťaže - nehnuternosť (uvedie sa jej identifikácia)

Navrhovaná kúpna cena (za celý predmet obch. ver. súVaže)

Slovom

Navrhovanú kúpnu cenu uhradím/e do dní odo dňa podpisu kúpnej zmiuvy, najneskĎr však v lehote
do 14 dni odo dňa podpisu kúpnej zmluvy, na účet vyhlasovateFa súťaže.

Zaväzujem/e sa uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu
na vklad vlastnlckeho práva do katastra nehnuteínosti, ako aj náklady za vyhotovenie znaleckého posudku
a geometrického piánu.

Prilohy: 1. Kópia dokladu o zapiateni zábezpeky v sume
2. Kápia dokladu o zaplateni účastnickeho poplatku vo výške 30 €
3. výpis, originál - kópia z registra
4. Čestné vyhlásenie (tlačivo Č. 4)

V dňa

podpis navrhovatera

nehodiace sa preškrtnúť

Pisomný návrh spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potrebné doručíť v obálke na adresu
vyhlasovateía:
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Mesto Liptovský Mikuláš

Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši

Štúrova 1989/41

031 42 Liptovský Mikuláš

- S víditerným označením - textom : „NEOTVÁRAt“

- heslo; „obchodná verejná sút‘až — predmet Ovs parc. č ‚ súp. Č U

Navrhovater na obálke ďalej uvedie presnú a úplnú adresu odosielateľa. V pripade neúplného označenía
obálky bude doručený návrh zo súťaže vylúčený.
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Tiačivo Č. 4

Čestné vyhiásenie

Podpísaná/ý

Názov:

Sídlo:

ičo:

Konajúca osoba/zástupca:

vyhlasujem na svoju čest‘, že
- na majetok nebolo vyhlásené exekučně
konanie, konkurz, nebole začatě konkurzně konanie, konanie o reštrukturalizácfl, nebol pre nedostatok
majetku zamietnutý návrh na vyhiásenie konkurzu,

- nemám/e žiadny dih voči vyhlasovate[ovi súťaže,

- pristúpim k uzatvoreniu kúpnej zmiuvy s nasledovnými podstatnými náležitostami:

a) v kúpnej zmiuve bude zapracovaný spČsob a lehota zapiatenia kúpnej ceny, závázok kupujúceho
zaplatiť úrok z omeškania pre prípad nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny vo výške která je o 5
percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platnej
k prvému dňu omeškania s pinenim peňažného dlhu a podmienka. že návrh na vklad viastnickeho
práva na kataster sa podá až po úpinom zaplatení kůpnej ceny,

b) V kúpnej zmiuve bude podmienka, že predávajůci (vyhlasovateí sútaže) si vyhradzuje právo odstúpiť
od kúpnej zmiuvy, ak kupujúci nedodrží zmiuvné závazky o zapiateni kúpnej ceny v iehote do 1
mesiaca od termínu splatnosti kúpnej ceny,

c) v prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy aiebo odstůpenia od kúpnej zmluvy zo strany viťaza sa
flnančná zábezpeka nevracia. Rovnako sa finančná zábezpeka nevráti v pripade odstúpenia mesta od
uzatvorenej kúpnej zmiuvy z dóvodu porušenia zmiuvných povinností zo strany viťaza (napr.
nezaplatenim kúpnej ceny), pričom táto zábezpeka bude v kúpnej zmiuve dohodnutá ako zmiuvná
pokuta.

Poučenie: Kto ůmyselne uvedie nepravdivý údaj v tomto čestnom vyhláseni, dopustí sa priestupku
podra 5 21 ods. I pism. fl zákona č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a dopinkov. Za
priestupok možno uložit‘ pokutu do 165€.

V dňa

čitateíný podpis
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