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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zo dňa 15. 02. 2018 číslo /2018

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

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

1. komisia finančná a majetkovo-právna MsZ prerokovala dňa 22.01.2018 (bod 1. až 11.) a dňa 01.02.2018
(bod 12.) návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie
s majetkovými právamt mesta tak, akc je uvedené v časti II. tohto uznesenia a odporúča ho Maz schváliť,
vrátane časti III. a IV. Mestská rada prerokovala dňa 01 .02.2018 návrh na predaj prebytočného majetku,
prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta tak, ako je uvedené v častili.
tohto uznesenia a odporúča ho M5Z schváliť, vrátane časti lil. a IV.

V prfpade predaja de o prebytočný majetok mesta v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Liptovský Mikuláš, okrem bodu 12. v časti II.

2. kčasti II. k bodu 12.

- dňa 24. marca 2017 Mestské zastupiteístvo v Liptovskom Mikuláši schválilo uznesenim Č. 15/2017 obsah
Memoranda o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia pomnlka s menami vojakov Ozbrojených sil SR,
ktori zomreli pri vykonávani služobnej činnosti v zahraničných vojenských operáciách.
- dňa 17. augusta 2017 Mestské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši schválilo uznesenim č. 55/2017
predaj prebytoČného nehnuterného majetku sp6sobom podľa 9a ods. 8 plam. e) zákona č. 138/1 991 Zb.
o majetku obci v platnom zneni ako prĺpad hodný osobitného zreteía, v k. ú. Liptovský Mikuláš pozemku
parc. č. KN-C 7243/17 ostatné plochy o výmere 239 m2 podfa geometrického plánu č. 204-59/2017,
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nachádzajúceho se na Háji Nicovö v blízkosti pomnlka padlých hrdinov - v prospech Slovenskej republika

v správe Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Ičo: 30845572, za

kúpnu cenu 1 euro, za účelom vybudovania pomníka na pozemku parc. č. KN-C 7243/17 smenami vojakov

Ozbrojených sil Slovenskej republiky, ktori zomreíi pri vykonávanl síužobnej činnosti v zahraničných

vojenských operáciách a mierových pozorovate(ských misiách.

- dňa 04.1 0.2017 bola podpisaná Zmluva o spolupráci medzi Slovenskou republikou - Ministerstvom obrany

Slovenskej republiky (ďalej ako MO SR) a mestom Liptovský Mikuláš (ďalej ako „Zmluva“), predmetom

ktorej je spolupráca pri vybudovaní pomníka s menami vojakov Ozbrojených sil SR, ktori zahynuli pri

vykonávaní služobnej činnosti v zahraničných vojenských operáciách a mierových pozorovateíských

misiách v areáli susediacom s Pamätníkom a vojnovým cintorlnom na Háji Nicovó pri Liptovskom Mikuláši.

V Zmluve sa mesto v Čl. II. ods. 1) písm. a) zaviazalo vyhotoviť na vlastné náklady projektovú dokumentáciu

na realizáciu výstavby pomn[ka podfa ideového námetu v termine do 16. októbra 2017, vyčísliť

predpokladané náklady stavby a vypracovať dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia v term[ne

do 15. novembra 2017 a v písm. d) se mesto zaviazalo predať projektovú dokumentáciu MO SR za

symbolicků cenu 1 euro po schváleni Mestským zastupiterstvom, pričom podmienky predaja projektovej

dokumentácje budú upravené samostatnou kúpnou zmluvou. V Čl. II. ods. 2) písm. c) Zmluvy sa MO SR

zaviazalo zabezpečiť výstavbu pomnika na základe projektovej dokumentácie.

II. schvaľuje

zámer odpredat‘ prabytočný nehnutelhý majetok spÓsobom podlä 9a ods. I písm. c) zákona Č. 138/1991

Zb. o majetku obcí v platnom znení (priamym predajom najmenej za cenu vo výš/ce všeobecnej hodnoty

majetku). vk. ů. Liptovský Mikuláš - pozemok parc. Č. KN-C 1577/1 (ako diel „1“) ostatné plochy o výmere

438 m2 podra geometrického plánu Č. 44523106-7/2017, za kúpnu cenu minimálne 28 908 eur (t. j. 66

eur/m2), nachádzajúci sa na ulici Podtatranského. Krajom pozemku parc. Č. KN-C 1577/1 sú trasované

inžinierske siete telekomunikačného zariadenia a podzemného NN vedenia. Všeobecná hodnota pozemku

parc. Č. KN-C 1577/1 podra znaleckého posudku č. 7/2018 zo dňa 15.01.2018 vyhotoveného súdnym

znalcom Ing. Danou Piatkovouje stanovená na 18759154 eur, zaokrúhlene 18800 eur, čo je 42,83 eur/m2.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnlctve k 31.01.2018 predstavuje sumu

43,80 eur, čo je 0,100 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu se podía platných Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne II., pričom minimálna

kúpna cena za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 — 66 eur/m2. Uvedený zámer

podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. Schvá/enie

zámeru nenahrádza schválenie Drevodu nehnutefného majetku v mestskom zastupiterstve. je len

podkladom jeho realizácie.

2. predajprebytoČného nehnuterného majetku spósobom podra 9a ods. 8 písm. a) zákona Č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v platnom zneni, v k. ú Liptovský Mikuláš a uzatvomnie Zmluvy o prevode vlastnictva

nebytového priestoru v sů/ade So zákonom Č. 182/1993 Z. z. D vlastnictve bytov a nebytových priestorov v

p/atnom zneni, v objekte: „Bytový dom — 84 BJ“, súpisné Číslo 1945, postavený na pozemku parc. Č. KN-C

854/52, nachádzajúci sa na uL 1. máje, nas/edovne:

- nebytový priestor Č. 1-5, na prizemi, vchod Č. 51 a 53, o celkovej výmere 162,47 m2 v celosti, k

nemu prislúchajúci spoluvlastnicky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu vo verkosti
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16247/746500-In a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. Č. KN-C 854/52 zastavaně plochy a nádvoria
o výmere 2562 m2 vo veFkosti 16247/746500-tín,

(predmetné nehnuternosti sú zapisané v katastri nehnutefnosti na LV Č. 5362), V prospech spoločnosti
ZVKR s.r.o., so sídlom ul. 1. Mája 1945/51, 031 01 Liptovský Mikuláš, ičo: 46928243, za kúpnu cenu
47 200,00 eur. Všeobecná hodnota predmetu prevodu podra znaleckého posudku Č. 79/2016 zo dňa
19.04.2016 vyhotoveného sOdnou znalkyňou Ing. Danou Piatkovou je stanovená na 47 193,40 eur,
zaokrúhlene 47200,00 eur, pričom nebytový priestor predstavuje hodnotu 44 594,43 eura spoluvlastnicky
podiel na pozemku predstavuje hodnotu 2 598,97 eur, čo je 4661 eur/m2. Uvedený prevod nepodlieha
zverejneniu na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlaČi.

3. uzatvorenie Zmluvy o budůcej zmiuve o zriadení vecného bremena spočivajůce v práve uioženia
inžinierskych sletí (podzemného vedenia NN káblov), v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Jilemnického — medzi
budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastnikom pozemkov parc. č. KN-
C 6697/1 (KN-E 6697, LV Č. 7123), KN-C 336/19 (KN-E 335/2, LV Č. 7123), KN-C 6698/1 (LV Č. 4401) a
KN-C 343/4 (LV Č. 4401) a budúcim oprávneným z vecného bremena, spoločnosťou Stredosiovenská
energetika — Distribúcia, a.s., so sídiom Rn RajČianke 2927/8, 010 47 Žilina, Ičo: 36442151, ako
vlastnikom budúcich podzemných vedení NN kábiov. Predmetom zmiuvy bude zniadenie vecného brernena
práva uloženia inžinierskych sietí, ato podzemného vedenia NN káblov cez pozemky KN-C 6697/1 (KN-E
6697), KN-C 336/19 (KN-E 335/2), KN-C 6698/1, KN-C 343/4 a práva vstupu za účelom prevádzkovania
týchto sjeti v prospech vlastníka podzemného vedenia NN káblov ako budúceho oprávneného z vecného
bremena. Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácfl podzemného vedenia NN káblov
vybudovaných v rámci Stavby: „9378 Liptovský Mikuláš, Jilemnického ul. — rekonštrukcia 149/ts/506 a NN
káblov‘ v rozsahu vyznačenom na porealizaČnom geometrickom pláne, ato najneskbr do 180 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti kolaudaČněho rozhodnutia uvedenej stavby. Strana opnávnená z vecného
bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena pri podpise zm(uvy o vecnom bremene za zršadenie
a Časovo neobmedzené využívanie práva uloženia podzemného vedenia NN káblov cez pozemky vo
vlastnictve mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v Čase uzaWorenia zmluvy O
zniadeni vecného bremena. ideo uzatvorenie zmiuvy podía 9 ods. 2 písm. e) zákona Č. 138/1 991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení.

4. predaj prebytočného nehnuterného majetku spósobom podía 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb.
o majetku obci v platnom zneni ako pr/pad hodný osobitného zreteľa, vk. ú. Palúdzka — pozemkov parc.
Č. KN-C 1654/2 1 zastavané plochy a nádvorřa o výmere 6 m2, parc. Č. KN-C 1654/22 ostatně plochy
o výmere 101 rn2, parc. 6. KN-C 1654/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2, parc. Č. KN-C
1654/24 ostatné plochy o výmere 35 m2, parc. Č. KN-C 1646/28 ostatné plochy o výmere 5 m2 (LV Č. 4401)
a pozemkov parc. č. KN-C 1646/34 ostatné plochy o výmere 210 m2 a parc. Č. KN-C 1646/35 ostatné
plochy o výmere 73 m2 podra geometrického plánu Č. 44026595-89/2017 /pozemky spolu o výmere 460
m% nachádzajúce se na ul. Za Bocianom v prospech spoločnosti Eco-management s.r.o., so sidlom
Vrbická 4250/40, 031 01 Liptovský Mikuláš, ičo: 50 568 515, za kúpnu cenu 30 360 eur (t. j. 66 eurlm2).
Účelom prevodu je zarovnanie a scelenie s nehnuternosťami vo vlastnictve nadobúdatera, a to
5 pozemkami parc. Č KN-C 1646/1 0, 1646/12, 1646/1 3, 1646/14, 1650 a 1651 a so stavbami: „ZK Hotel
Bocian“ sůp. Č. 87 na parc. Č. KN-C 1646/1 0, „KAŠTIEĽ“ súp. Č. 843 na parc. Č. KN-C 1650, „SÝPKA« súp.
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Č. 844 na parc. Č. KN-C 1651 a „Pristavba“ bez súp. Č. na parc. Č. KN-C 1646/12 (LV Č. 4724) a za úČelom

zabezpečenia prístupovej plochy k týmto nehnuteľnostiam, priČom vstup cez pozemky parc. Č. KN-C

1646/28, 1646/34 a 1646/35 spoloČnosť využiva už niekofko rokov. Všeobecná hodnota pozemkov parc.

Č. KN-C 1654/21, 1654/22, 1654/23, 1654/24, 1646/28, 1646/34 a 1646/35 podra znaleckého posudku č.

166/2017 zo dňa 24.11.2017 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Danou Piatkovou je stanovená na

14071,40 eur, zaokrúhlene na 14100,00 eur, čo je 30,59 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného

majetku mesta vedeného v účtovníctve k 31,1.2018 predstavuje 16293,56 eur, čo je 35,42 eur/m2.

Pozemky, ktorý sú predmetom prevodu sa podra platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom

mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne II., priČom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku jev danej

zóne stanovená na 33 eur/m2 — 66 eur/m2. Jde o prevod majetku mesta z důvodu hodného osobitného

zretera, na schváíenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, priČom uvedený prevod podlieha

zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Důvod hodný osobitného zretera:

pozemky, ktoré sú predmetom odpredaja sa nachádzajú pri nehnuternostiach vo vlastníctve nadobúdatera,

ato pri pozemkoch parc. č KN-C 1646/1 0, 1646/1 2, 1646/1 3, 1646/14, 1650 a 1651 a stavbách: „ZK Hotel

Bocian“ súp. Č. 87 na parc. Č. KN-C 1646/1 0, „KAŠTIEĽ“ süp. Č. 843 na parc. Č. KN-C 1650, „SÝPKA‘ SÚp.

Č. 844 na parc. Č. KN-C 1651 a Prístavba bez súp. Č. na parc. Č. KN-C 1646/12 (LV Č. 4724), pričom

prevodom pozemkov parc. Č. KN-C 1654/21, 1654/22, 1654/23 a 1654/24 dójde kzarovnaniu a sceleniu

s nehnutefnosťami vo vlastníctve spoloČnosti a prevodom pozemkov parc, Č. KN-C 1646/28, 1646/34 a

1646/35 sa zabezpečí pristup k nehnuteřnostiam vo vlastnictve spoločnosti. Pozemky majú pre svoj tvar

obmedzené samostatné využitie a z hľadiska ich situovania v blízkosti komunikácie sjej ochranným

pásmom sú pre mesto nevyužiteíné a účelné len pre konkrétneho záujemcu.

5. uzatvorenie Nájomnej zmiuvy na prenechanie nehnutefného majetku mesta do nájmu spósobom podfa

9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení ako pr/pad hodný osobitného

zretefa, vk. ú. Iranovo — pozemkov parc. Č. KN-C 3/2 ostatné plochy o výmere 530 m2 a parc. Č. KN-C 5/1

zastavané plochy a nádvoria o výmere 451 m2 /pozemky spolu o výmere 981 m2/, nachádzajúce sa na ul.

lranovskej v prospech nájomcu Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na

Slovensku Liptovský Mikuláš, so sfdiom Tranovského 6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 931 871 za

úČelom dodržania indexu zastavanej plochy 30% podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš,

v súvislosti s plánovanou výstavbou: .‚Prístavba zborového centra k existujúcemu kostolu ECAV— lranovo.

Pristavba zborového centra bude realizovaná na pozemku cirkvi. Nájomná zmluva bude uzatvorená na

dobu určitú 30 rokov, za nájomné vo výške I euroiročne. V nájomnej zmluve sa nájomca zaviaže, že

pozemky parc. Č. KN-C 3/2 a 5/1, ktoré sú predmetom nájmu nebudú oplotené a zostanú verejne pristupné.

V pripade nedodržania tejto podmienky bude v zmluve dohodnutá voči nájomcovi zmluvná pokuta vo výške

1000 eur. V nájomnej zmluve bude ďalej uvedené, že nájomca bene na vedomie zámer mesta ako

investora stavby realizovať v rámci svojich investiČných akcií projekt: Revitalizácia námestia v lľanove aj

na pozemkoch, ktoré sú predmetom nájmu. Nájomná zmluva bude slúžiť ako doklad na preukázanie „mého

práva k pozemku“ v zmysle stavebného zákona, smerujúci k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu:

‚Zmena dokonČenej stavby kostola ECAV prIstavbou — lranovo“. Ideo prenechanie nehnuteíného majetku

mesta do nájmu z dóvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5
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všetkých poslancov, pričom uvedený nájom podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej
stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zretera:

- prenechaním pozemkov parc. Č. KN-C 3/2 a 5/1 do nájmu sa dodrži index zastavanosti v danej Iokalite
podra platného územného plánu mesta, potrebný pre vydanie stavebného povolenia pre »Pristavbu kostola
ECAV v lranove“, ktorého investorom bude nájomca, priČom predmetnou pristavbou důjde k oživeniu
cirkevného a občianskeho života a k rozvoju sociálnych aktivit v tejto mestskej Časti;
- mesto akc investor bude využivať Časť pozemkov, ktoré sú predmetom nájmu v rámci plánovaného
projektu: “Revitalizácia námestia v IFanove“;
- symbohcké nájomné vo výške 1 euro/roČne je z dávodu, že prlstavba zborového centra bude skžiť širokej
verejnosti k oživeniu cirkevného a občianskeho života a prenajaté pozemky bude viac využívať mesto
v rámci svojich investiČných akcií, nájomca ich potrebuje k vydaniu stavebného povolenia z dóvodu
dodržania indexu zastavanosti „prístavby“;

- nájomca je cirkevnou organizáciou, ktorá nevykonáva žiadnu hospodársku Činnosť, spoČívajúcu v ponuke
tovaru alebo služieb na trhu.

6. predaj prebytočného nehnutefného majetku spósobom podľa 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretefa, V k. Ú. Benice — pozernkov parc. Č.
KN-C 119/2 záhrady o výmere 6 m2 a parc. Č. KN-C 12014 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 rn2,
podfa geometrického plánu Č. 46002600-007/2017 ako diely 2“ a „6 /pozemky spolu o výmere 13 m2,
nachádzajúcich sa na ul. Benická, JUDr. Jane Badinkovej, trvale bytom ul. Benická 51/13, 031 01
Liptovský Mikuláš — Senice, za kúpnu cenu 234 eur (t, J. 18 eur/m2). ÚČelom prevodu je majetkovoprávne
usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom parc. č. KN-C 119/2 a KN-C 120/4, ktoré sú t. Č. oplotené
k rodinnému domu súp. Č. 147 stojacom v časti na parcele Č. KN-C 120/5 (KN-E 95/1) a v časti na parcele
6. KN-C 120/6 (KN-E 94/21) v podielovom spo)uvlastnlcWe nadobúdateFky (LV Č. 436 v podiele %-ina).
Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovnictve k 31.01 .2018 predstavuje 0,65
eur, Čo je 0,050 eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa podía platných Zásad hospodárenia
a nakladania 5 majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne III., priČom minimálna kúpna cena
za 1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 18 eur/m2 — 33 eur/m2. ide O prevod majetku mesta
z důvodu hodného osobitného zretera, na schválenie kterého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov,
pričom uvedený prevod podlieha zverejnenřu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zreteľe:

ideo majetkovoprávne usporiadanie vlastnlckych vzťahov k pozemkem parc. Č. KN-C 119/2 a KN-C 12014,
které svojím oplotenim Nona už viac ako 50 rokov kompletný celek s pozemkami parc. Č. KN-C 119/1, KN-
C 120/2, KN-C 121/1 a KN-E 95/1 vo vlastníctve nadobúdate(ky (LV Č. 301) a stavbou: „Rodinný dem‘ súp.
Č. 147 postavený v časti na parcele Č. KN-C 120/5 (KN-E 95/1) a v časti na parcele Č. KN-C 120/6 (KN-E
94/21) v podielovom spoluvlastnicwe nadobúdateľky (LV Č. 436 v podiele %-ina). Predmetným prevodom
se zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu. ide o prevod vlastnictva, ktorý je účelný len pne
konkrétneho záujemcu, nakoíko pozemky sú, t. Č. oplotené k rodinnému domu.
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7. uzatvorenie Zm/uvy o budúcej zmiuve o zriadení vecného bremene spočívajůce vpráve uloženia
inžinierskej slete (piynovej prípojky), v k ú. OkoIiČné — medzi budúcim povinným z vecného bremena.
mestem Liptovský Mikuláš akc vlastnikom pozemkov parc. Č. KN-C 741/1, KN-C 740/14, KN-C 740/16 (LV
Č. 631) a KN-C 750/1, KN-C 1245/1, KN-C 1259/4, KN-C 1247/3, KN-C 1259/2 (KN-E 2787, KN-E
2793/501, KN-E 2793/502, KN-E 2784/502, LV Č. 2041 a KN-E 4-364/501, LV Č, 631) a budúcim
oprávneným zvecněho bremena, spoločnosťou Craemer Slovakia, s. r. O., So sldlom P.O.BOX Č. 18,
Priemyselná zóna OkoliČné, 031 04 Liptovský Mikuláš, Ičo: 31 618 006, ako vlastníkem budúcej plynovej
prípojky. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskej siete, a to
plynovej prípojky cez pozemky parc, Č. KN-C 741/1, KN-C 740/14, KN-C 740/16 a KN-C 750/1, KN-C
1245/1, KN-C 1259/4, KN-C 1247/3, KN-C 1259/2 (KN-E 2787, KN-E 2793/501, KN-E 2793/502, KN-E
2784/502, KN-E 4-364/501) a práva vstupu za účelem prevádzkovania tejto siete v prospech vlastníka
plynovej pripojky ako budúceho oprávnenéhD z vecného bremena. Zmluva bude uzatvorená za podmienky
umiestnenia plynovej pripojky pod telesom cesty 1118 (do chráničky) a S rešpektovanim navrhovanej
okružnej križovatky cesty 1/18 a projektovej dokumentácie miestnej komunikácie pre „zelený priemyselný
park“. V zmluve bude ďalej uvedené, že v prlpade realizácie plánovanej okružnej križovatky na stykovej
kňžovatke ul. Stošická a cesta 1/18 budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí preložku plynovej
pripojky mimo trasu plánovanej okružnej križovatky na vlastně náklady bez zbytečných prieťahov. Zmluva
o zriadeni vecného bremena sa uzatvori po realizácü plynovej prípojky vybudovanej v rámci stavby:
„Rozšlrenie distňbučnej siete a pripojovacl plynovod“ v rozsahu vyznaČenom na porealizačnom
geometňckom pláne, a to najneskůr do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia uvedenej stavby. Strana oprávnená z vecného bremena zaplatí strana povinnej z vecného
bremena pri podpise zmluvy o vecnom bremene za zriadenie a časovo neobmedzené využivanie práva
uloženia píynovej prípojky cez pozemky ve vlastnictve mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým
posudkem v Čase uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena. ide o uzatvorenie zmluvy podra 5 9
ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

8. uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcejzmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práva
uíoženia inžinierskych sletí v k. ú. Palúdzka — medzi zmluvnými stranami mestom Liptovský Mikuláš
a spoločnosťou InDevel, s.r.o., so sídlem Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina, ičo: 36418234
nasledovne:

8. I uzatvorenie Nájomnej zmiuvy na prenechanie nehnuterného majetku mesta do nájmu spósobom podfa
9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení ako prípad hodný osobitného
zreteľa, Vk. Ú. Palúdzka — pozemkov parc. Č. KN-C 20991217, 2099/218, 1680/1, 1654/20, 1654/g, 1673/70
(LV Č. 4401), pozemku parc. Č. KN-C 1646/15 (KN-E 2425/1 LV Č. 2990) a pozemku parc. Č. KN-C 2046/2
(KN-E 118/2, 2395/2, 2425/1, 11680, LVČ. 2990)/pozemky spoluo výmare cca 1810m2/, nachádzajúcich
sa na ul. Palůčanská, v prospech nájomcu spoločnosti InDevel, s.r.o., so sídlem Jesenského 1089/11,
010 01 Žilina, Ičo: 36418234, za úČelom vybudovania prístupovej komunikácie, chodníkov a okružnej
križovatky, které budú realizované v rámci stavby: „Obchodně centrum Palúdzka — Liptovský Mikuláš“, do
doby nadobudnutia právoplatnosti koiaudaČného rozhodnutia uvedenej stavby, za nájomné vo výške 543
euríročne (t. j. 0,30 eur/m2/rok). V nájomnej zmluve bude uvedené, že spoleČnost vybuduje na vlastné
náklady komunikáciu, chodníky a okružnú križovatku, vrátane verejného osvetlenia (podfa bodu 8.2) a po
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vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnuUa stavby: «Obchodně centrum Palúdzka — Liptovský
Mikuláš« a po schválení mestským zastupiteístvom v Liptovskom Mikuláši budú predmetná komunikácia,
chodníky a križovatka, vrátane verejného osvetlenia prevedené do vlastnlcwa mesta za cenu 1 euro
a pozemky, na ktorých budú vybudované tieto stavebné objekty a nebudú vo vlastnictve mesta taktiež za
cenu 1 euro, inak mesto tieto stavebné objekty neprevezme do svojho majetku. Ideo nájom majetku mesta
z dĎvodu hodného osobitného zretera, na schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov,
pričom uvedený nájom podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Důvod hodný osobitného zreteľa:

- spoločnosť plánuje v meste Liptovský Mikuláš, k. ú. Palůdzka na svojich pozemkoch ‘Jybudovať stavbu:
«Obchodně centrum Palúdzka — Liptovský Mikuláš«, ktorá bude dopravne napojená na miestu komunikáciu
ul. Palúčanská, pričom döjde k oprave a dobudovaniu chodníkov, miestnej komunikácie a okružnej
križovatky;

- nájomca na vlastně náklady vybuduje komunikáciu, chodníky a okružnú križovatku, vrátane verejného
osvetlenia podía schválenej projektovej dokumentácie, na inak nevyužiterných pozemkoch vo vlastníctve
mesta a po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia a po schválení mestským zastupiteísWom
v Liptovskom Mikuláši budú stavebné objekty odovzdané Zo strany spoločnosti do vlastníctva mesta za
cenu 1 euro a pozemky, na ktorých budú vybudované tieto stavebné objekty a nebudú vo vlastnicwe mesta
taktiež za cenu 1 euro;

- stavebné objekty vybudované na náklady spoločnosti budú slúžit‘ všetkým obyvaterom a návštevníkom
mesta.

8.2 uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve O zriadení vecného bremena spoč!vajúce vpráve uloženia
inžinierskych slet! v k. Ú. Pelúdzka — medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský
Mikuláš ako vlastnikom pozemkov parc. č. KN-C 20991217, 209912018, 1654/l, 1654/9, 1654110, 1654/20,
1673/70, 1680/1 (LVč. 4401), pozemku parc. Č. KN-C 1654/15 (KN-E 2425/1, LV Č. 2990) a pozemku parc.
Č. KN-C 2046/2 (KN-E 118/2, 2395/2, 2425/1, 11680, LV Č. 2990) a budůcim oprávneným zvecného
bremena, spoločnost‘ou InDevel, ss.o., so sidlom Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina, IČO: 36418234
ako vlastníkom budúcich inžinierskych sietĺ. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena práva
uloženia inžinierskych sieti, a to stavebných objektov: SO 03 Pr(pojka vody, SO 04 Prípojka spiaškovej
kanalizácie, SO 09 Pr!pojka VN, SO 11 Predíženie verejného vodovodu, SO 12 Predíženie verejnej
kana/izácie, SO 13 RozŠ!renie verejného osvet(enia, cel pozemky parc. Č. KN-C 2099/217, 2099/216,
1654/1, 1654/9, 1654/10, 1654/11, 1654/20, 1673/70, 1680/1 (LV Č. 4401), pozemok parc. Č. KN-C 1654/15
(KN-E 2425/1, LV Č. 2990) a pozemok parc. Č. KN-C 2046/2 (KN-E 118/2, 2395/2, 2425/1. 11660, LV Č.
2990) a práva vstupu za úČelom prevádzkovania týchto sletí v prospech vlastníka stavebných objektov ako
budúceho oprávneněho z vecného bremena. Zmluva o zriadeni vecného bremena sa uzatvori po realizácii
inžinierskych sieti vybudovaných v rámci stavby: „Obchodné centrum Palúdzka — Liptovský Mikuláš«
v rozsahu vyznačenom na porealizaČnom geometrickom pláne, a to najneskór do 90 dni odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. Strana oprávnená z vecného
bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena pri podpise zmluvy o vecnom bremene za zriadenie
a časovo neobmedzené využívanie práva uioženia inžinierskych sietí cez pozemky vo vlastnictve mesta
jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v Čase uzatvorenia zmluvy O zriadeni vecného
bremena okrem stavebného objektu SO 13 Rozšírenie verejného osvetlenia, ktoré spoloČnosť prevedie do
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vlastnictva mesta za cenu 1 euro (podía bodu 8.1). ide o uzatvorenie zmluvy podra 9 ods. 2 pism. e)
zákona Č. 138/1 991 Zb. o majetku obcí v platnom znen[.

9. uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov na prenechanie nehnuteüiého majetku mesta do nájmu
spösobom podlä 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vpiatnom znení ako prípad
hodný osobitného zretelä, v k. ú. Liptovský Mikuláš - kancelárskych priestorov O výmere 172,30 rn2,
nachádzajúcich sa na ul. Štúrovej v Časti D „Administratlvnej budovy‘ súp. Č. 1989 na parcele Č. KN-C

56812 (budova Mestského úradu), LV Č. 4401, V prospech spoločnosti Televizia Liptov, a. s., so sidiom
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, ičo: 44862971, za účeiom vykonávania činnosti spojených
s predmetom činnosti nájomcu, na obdobie 5 rokov, za nájomné vo výške I eurolročne. ide o
prenechanie nehnuterného majetku mesta do nájmu z dávodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie
ktoréhoje potrebný súhias 3/5 všetkých posiancov, priČom uvedený nájom podlieha zverejneniu na úradnej
tabuli mesta a webovom sídle mesta.

Dóvod hodný osobitného zreteľa:

- Telev(zia Liptov, a. s. je lokálna televizia, ktorej signál sa šín od roku 2005, vysiela z vysielaČa Háj Nicovó,
terestniálnym digitálnym signáiom DVB-T a káblovými operátormi irnafex, Mipas a Magio W,

- jej poslaním je inforniovanie obyvaterov, najmä Liptovského Mikuláša, o dianí v meste prostrednicWom
svojich spravodajských relácii; propaguje a prezentuje región Liptova, Čim zvyšuje jeho atraktívnosť,
- podporuje kultúrny, spoločenský a športový rozvoj a podieía sa na zachovaní prirodného a kuitúmeho
dedičswa Liptova.

10. a) podlä 9 ods. 2 písm. a) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom zneni spósob prevodu
viastn(ctva nehnuteIiosti v k. ú. Liptovský Mikuláš — pozemku parc. Č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty
o výmere 2373 m2— obchodnou verejnou súťažou (ďalej ien “OVS“),

b) podťa 9 ods. 2 písm. b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení podmienky
obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnutefnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš — pozemku parc. č. KN-C
3363/49 trvalé trávne porasty o výmere 2373 m2, nasledovne:

Osobitne schvaľované podmienky
schválené Mestským zastupiterswom Liptovský Mikuláš uznesenim Č 12018 zo dňa 1502.2018.

Predmet OVS
1. Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzaNorenie kúpnej
zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to pozemku parc. č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty o výmere
2373 rn2, nachádzajúceho sana ul. Nábrežie Janka KráFa v k. Ú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš,

okres Liptovský Mikuláš, zapisanom na LV Č. 4401 v katastň nehnuterností vedenom Okresným úradom
Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom.

2. Funkčně a dominantně využitie predmetu súťaže:

2.1 Severná Časť pozemku p. Č. KN-C 3363/69 (podía grafickej pnllohy Č. 4) sa nachádza podra platného
územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesenirn mestského zastupiteíswa
Liptovský Mikuláš č.11512010 dňa 16.12.2010 a jeho závázná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným
naniadenlm mesta Liptovský Mikuláš Č.7I2O1ONZN dňa 16.12.2010 súčinnosťou dňom 1.1.2011 vznen[
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zmien a doplnkov v urbanistickom bloku „zmiešané územie S prevahou občianskej vybavenosti•. Max.

výška zástavby v predmetnom bloku je 5 nadzemných podlaží a index zastavanej plochy je maX.40 %.

Prevládaiúcim funkčným využitím je formujúce typický verejný charakter prostredia s koncentráciou

zariadeni občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre

uspokojovanie širokej škály potrieb obyvaterov I návštevnikov mesta. Najma: administratIva, zahadenia

obchodu celomestskěho I regionálneho významu, služieb, kultúry, zábavy, zariadenia verejněho

stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia školstva, zdravotnictva, soc. starostlivosti, zariadenia

zábavy,...

Pripustné ie funkčné využitie nenarůšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prevládajúci

charakter a kvalitu prostredia. Najma: bytové domy s polyfunkčným parterom. zariadenia výrobných služieb

a drobnej výroby bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, zariadenia pre šport a rekreáciu,

služobné byty v objektoch občianskej vybavenosti, obslužné komunikácie, zariadenia verejnej dopravy bez

neprimeraných negativnych dopadov na okolie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže

vhodne začlenené do okolitej zástavby, špeciflcké zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heliportu,

podmienené preverením podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude

zohľadňovať nielen územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, zariadenia technickej

infraštruktúry slůžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, plochy upravenej zelene, ČSPH ako

súčasť objektov a areálov občianskej vybavenosti,

NeprlDustné ie funkčně využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi

na okolie (hluk, prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti využitia

prifahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti.

Najmä: rodinné a bytové domy (mimo objektov v existujůcej zástavbe) narúšajůce charakter okolitej

zástavby, zariadenia priemyselnej a pornohospodárskej výroby, stavebnicwa, sklady s vysokými nárokmi

na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia

odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovIn/, zariadenia energetiky lokálneho

významu bez negativnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá

vodná elektráreň,.../. zariadenia nadradených systémov energetiky, zahadenia pohrebnlctva /cintorIny,

urnové háje, krematóriá!, samostatne stojace ČSPH...

2.2 Ostatná časť pozemku p. Č. KN-C 3363i49 sa nachádza v urbanistickom bloku „zmiešané územie

s prevahou zariadeni pre šport a rekreáciu‘. Max. výška zástavby v tomto bloku sú 4 nadzemné podiažia

a index zastavanej plochy je max. 35 %.

Prevládajůcim funkčným využitím tohto bloku je formujúce typický charakter prostredia S nižšou intenzitou

využitia územia a s koncentráciu krytých i otvorených zariadeni pre šport a rekreáciu celomestského i

regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály potrieb obyvatefov I

návštevnikov mesta. Najmä: zariadenia pre šport a rekreáciu, zariadenia verejného stravovania a

prechodného ubytovania, zariadenia obchodu a služíeb — dominantne integrované do športovo

rekreačných komplexov, zariadenia pre kultúru a zábavu,...

Prlpustné e funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prevládajúci

charakter a kvalitu prostredia. Najmä: administrativa, zariadenia školsWa, zdravotnictva, soc. starostlivosti,

zariadenia individuálnej rekreácie, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné

garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, špeciflcké zariadenia dopravy lokálneho významu okrem
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heliportu - podmienené preverenim podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude
zohíadňovať nielen územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia zaňadenia technickej
infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, plochy upravenej zelene,
Neprípustné ie funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi
na okolie (hluk, prach, exhaláty,.) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti využitia
priĺahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadenl športu a rekreácie. Najma: rodinné domy, bytové domy,
zariadenia OV regionátneho významu s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu a negatlvnym vplyvom na
kvalitu prostredia lvefkoobchodné zariadenia, hypermarkety (bigbox)/, zariadenia phemyselnej
a pornohospodárskej výroby, stavebnlcNa, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia
nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva
/zberné dvory, zberne druhotných surovín/, zariadenia energetiky lokálneho významu bez negativnych
dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň, J,
zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebnicwa icintorlny, urnově háje,
krematóriál,

Potrebný počet parkovacích stání poda platných STN je nutně zabezpečiť na vlastnom pozemku.
3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 78 309 eur,
(slovom: sedemdesiatosemtisictristodeváť eur), t. J. 33 eur/m2.
Kúpnu cenu znlženú O zloženú fnančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok obchodných
verejných súťaži uhradí viťaz súťaže najneskór do 14 dni Od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Cena predmetnej nehnutenosti na základe znaleckého posudku č. 246/2016 vypracovaného znalcom Ing.
Miroslavom Todákom zo dňa 25.10.2016 ako všeobecná hodnota majetku podra vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SlovenskeJ republiky č. 492/2004 Z. Z. O stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje
sumu 53 178,93 eur, zaokrúhlene 53 200 eur, t, J. 22,41 eur/m2. Cena za predmet súťaže je určená na
základe znaleckého posudku a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš
v platnom zneni. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 31 .01 .2018
predstavuje 178,23 eur, Čo je 0,075 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom OVS sa podra platných Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v II. zóne, pričom minimálna
kúpna cena za I m2 pozemku Jev daneJ zóne stanovená na 33 eur/m2 -66 eur/m2.
4. Výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu 20% z minimálnej kúpnej ceny, t. J. 15 660 eur (slovom:
ptnásttisicšestošesťdesiat eur), ktorá musí byt‘ zložená na bankový účet vedený v Prima banke
Slovensko, a.s., Č. ú.: SK 61 5600 0000 0016 0044 8065 BlC: KOMASK2X naJneskór tri pracovně dni pred
uplynutím lehoty na podávanie návrhov. Žiadny z navrhovateľov nemá nárok na výplatu úrokov
z peňažných prostňedkov zložených na účte mesta Woňacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky,
resp. úhrady kúpneJ ceny so započítaním finančnej zábezpeky.
5. Účastnicky poplatok vo výške 30 eur, ktorý je povinný uhradiť každý účastník OVS, možno uhradiť do
pokladne M5Ú alebo na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, as., IBAN SK89 5600 0000 0016
0044 3002 BIC: KOMASK2X. Účastnĺcky poplatok sa nevracia.
6. Podmienky na predaJ predmetu obchodneJ verejnej sťÁťaže boli schválené uzneseniami Mestského
zastupiteístva Liptovský Mikuláš Č. 97/2017 Zo dĚla 14.12.2017 ač. ‚/2018 zo dĚla 15.02.2018,
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II.
Časový plán sút‘aže

1. Vyhlásenie súťaže: 20.02.2018

2. Navrhovateí má možnosť nahliadnut‘ do znaleckého posudku a ďalšich podkladov, ktoré se nachádzajú

na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš, v úradných hodinách Č. dverí 204, II. poschodie, kontaktná osoba:

JUDr Lakotová. tel. Č.: 044/5565241, e-mail: s.lakotovacmikulas.sk.

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 20.03.2018 do 14.00 hod.

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 27.03.2018 o 13.00 hod.

5. Viťa2 súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 90 dni odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou.

V pripade, že do 10 kalendámych dní od vyzvania na uzavretie kúpnej zmluvy v[ťaz súťaže neuzatvorí túto

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

III.
Kritérium hodnotenia návrhov

1. Kritériom pra hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za

nehnuteľnosť predložená navrhovateľom.

2. Vĺťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržanl všetkých podmienok

súťaže. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorši termín podania návrhu.

IV.
Osobitné dojednania

V kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemok parc. Č. KN-C 3363/49

prechádzajú potrubia verejnej kanalizácie DN 800 a DN 1000 s ochranným pásmom 2,5 m Od potrubia na

obe strany a vodovodná pripojka s vodomernou Šachtou pre tenisovú halu.

11. a) podfa 9 ods. 2 písm. a) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom zneni späsob prevodu

vlastnictva nehnuteh,ostí vk. ú. OkoliČné — pozemkov parc. č. KN-C 740/14 orná půda o výmere 10 000

m2 a parc. Č. KN-C 740/15 orná půda o výmere 8 000 m2 /pozemky spolu o výmem 18 000 m2/ —

obchodnou verejnou súťažou (ďalej len „OVS),

b) podra 9 ods. 2 písm. b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci vplatnom znenl podmienky

obchodnej verejnej súťaže na pre vod nehnuterností Vk. Ú. OkoliČné — pozemkov parc. č. KN-C 740/14

orná půda o výmere 10000 m2 a parc. Č. KN-C 740/15 orná půda o výmere 8 000 m2 /pozemky spolu

o výmare 18000 m2!, nasledovne:

Osobitne schvaľované podmienkv

schválené na Mestskom zastupiteístve mesta Liptovský Mikuláš uznesenim Č /2018 zo dňa 15.02.2018.

Predmet OVS
1. Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzaWorenie kúpnej

zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to nehnuternostl:

a) pozemok parc. č. KN-C 740114 orná póda o výmere 10 000 m2,

b) pozemok parc. č. KN-C 740115 orná póda o výmere 8 000 m2

/pozemky spolu o výmere 18 000 m2(
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nachádzajůce sa na ul. Okoličianskej, v k. Ú. OkoUčné, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš,zapísané na liste vlastnlctva Č. 631 v katastri nehnuternostl vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš,katastrálnym odborom.
2. Funkčné a dominantně využitie predmetu súťaže:
Pozemky parc. č. KN-C 740/14,15 k. ú. Okoličné sa nachádzajú podľa platného územného plánu mestaLiptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesenlm mestského zastupitefstva Liptovský Mikuláš č.1 15/2010dňa 16.12.2010 a jeho závázná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadenlm mesta LiptovskýMikuláš č.7/2O1QNZN dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 vznení zmien a doplnkovv urbanistickom bloku „územie priemyselnej a stavebnej výroby‘ a sú určené na výstavbu podra deflníciedaného bloku. MaXimálna výška zástavby v predmetnom bloku sú 2 nadzemně podlažia a index zastavanejplochy je maximálne 50 %.

Prevládaiúcim funkčným využitím je formujúce typický charakter prostredia charakteristický nekompaktnouzástavbou, tvorenou prevažne zástavbou halových a technologických objektov, sústredených vneverejných areáloch, s nízkym podielom zelene a vysokým podielom spevnených plóch, s vysokýminárokmi na obsluhu nákladnou dopravou a nlzkymi nárokmi na kvalitu životného prostredia.
Najmä: zariadenia priemyselnej výroby a stavebnfctva, zariadenia energetiky lokálneho významu okrembioplynových stanic /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, . ‚J, sklady, zariadenia výrobnýchslužieb,

PríQustné ie funkčné využitie zvyšujúce kompleXnosť služieb pre priemyselnú a stavebnú výrobua nelimitujúce jeho využitie pra tieto funkcie. Najmä: administratívne budovy slůžiace pritahlým výrobnýmareálom, zariadenia obchodu a služieb viazané na priemyselnů výrobu, zariadenia verejného stravovania,zariadenia pre šport a rekreáciu lokálneho významu, hromadné garáže, obslužné areály pre dopravu,plochy upravenej zelene, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrembioplynovej stanice, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, ČSPH, špecifické zariadeniadopravy lokálneho významu okrem heliportu- podmienené preverenim podrobnejšou dokumentáciou aenvironmentálnou štúdiou, ktorá bude zohradňovať nielen ůzemnotechnické predpok)ady, ale ajprevádzkové obmedzenia, zariadenia odpadového hospodárstva ‚ zberné dvory, zberne druhotnýchsurovín,..J,...

NepriDustné ie funkčné vvužitie, ktoré je svojimi pňestorovými a prevádzkovými nárokminezlučiteFné s prevládajúcim využitím územia pre priemyselnú a stavebnú výrobu.
Najmá: rodinné domy, bytové domy, zariadenia prechodného ubytovania, zariadenia kultúry, školstva,zdravotnictva, sociálnych služieb, zariadenia OV celomestského a regionálneho významu, zariadenia prešport a rekreáciu celomestského a regionálneho významu, zariadenia poínohospodárskej výroby (chovhospodárskych zvierat, . . J, zariadenia nadradených systémov technickej infraštruktúry, zariadeniapohrebnlctva /cintorlny, urnové háje, krematóriá/,...
Pri výstavbe v navrhovaných urbanistických blokoch — v rozvojových územiach v zmysle schváleného ÚPNmesta Liptovský Mikuláš (v grafike výkresu Č. 2. KompleXný výkres priestorového usporiadania a funkčnéhovyužitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia aVPS označené ako „návrh“ a „stav«) t. j.v predmetnom území je potrebné obstarať urbanistickú štúdiu, ktorá navrhne dopravnú a technickúinfraštruktúru celého urbanistického bloku, a ktorá bude podkladom pre vypracovanie územného plánu
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zóny resp. územný plán zóny. Pozemok parc. Č. KN-C 740/14 je zo severnej strany v dotyku s cestou I/lB,

ktorá je navrhovaná ako B2 MZ 8,5/60 s hlavnou cyklotrasou, Čo je potrebné rešpektovať.

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 288 000 eur

(slovom: dvestoosemdesiatosemtislc eur), čoje 16 eur/m2.

Kúpnu cenu zniženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok obchodných

verejných súťažÍ uhradí víťaz súťaže najneskór do 14 dni od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Cena

predmetných nehnuteiností na základe znaleckého posudku č. 120/2012 vypracovaného znalkyňou Ing.

Danou Piatkovou Zo dňa 15.1.2013 ako všeobecná hodnota majetku podfa vyhlášky Ministerstva

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje

sumu 455 220, 00 eur, tj. 25,29 eur/m2. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného

v úČtovníctve k 31.01.2018 predstavuje spolu 1 800,00 eur, Čo je 0,100 eur/ m2. Pozemky, ktoré sú

predmetom prevodu sa podra platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský

Mikuláš nachádzajú v zóne II., priČom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku jev danej zóne stanovená

na 33 eur/m2 -66 eur/m2. Cena za celý predmet súťaže je určená na základe znaleckého posudku a Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znenl.

4. Výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny, t. j. 57 600 eur (slovom:

ptdesiatsedemtislcšesťsto eur), ktorá musí byť zložená 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 podávanie návrhov. Žiadny z navrhovateľov nemá nárok na výplatu úrokov

z peňažných prostňedkov zložených na účte mesta Woriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky,

resp. úhrady kúpnej ceny so zapoČítanfm finančnej zábezpeky.

5. Účastnicky poplatok je stanovený sumou 30 eur, ktorý je povinný uhradiť každý účastnik OVS.

Účastnicky poplatok možno uhradiť do pokladne MsÚ alebo na bankový účet vedený v Prima banke

Slovensko, as., č.ú.: SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BlC: KOMASK2X. Účastnicky poplatok sa nevracia.

6. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené uzneseniami Mestského

zastupiteístva Liptovský Mikuláš Č. 97/2017 za dňa 14,12.2017 a č /201820 dňa 15.02.2018.

II.
Časový plán sút‘aže

1. Vyhlásenie sůťaže: 20.02.2018

2. Navrhovatel má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa nachádzajú

na Mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách, kontaktná osoba: JUDr. Bronislava

Chomová, Č. dv. 203, telč.: 044/5565240, e-mail: b.chomova(mikulassk.

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 27.4.2018 do 14.00 hod.

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhovje 02.05.2018013.00 hod.

5. Víťaz súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 90 dni odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou.

V pripade, že do 10 kalendárnych dni od vyzvania na uzavretie kúpnej zmluvy víťaz sůťaže neuzatvorf túto

zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.
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III.
Kritérium hodnotenia návrhov

1. Kritériom pre hodnotenie predložených sútažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za

nehnuternosti predložená navrhovateFom.

2. Viťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržaní všetkých podmienok

súťaže. V prlpade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.

Iv.
Osobitné dojednania

1. V kúpnej zmluve sa víťaz súťaže zaviaže, že do dvoch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia

o povolenI vkladu kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľnosti ziska právoplatné stavebné povolenie na

výstavbu obchodno-priemyselnej haly a do dvoch rokov Od dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného

povolenia na tento objekt zabezpečí rozbehnutie výroby a vytvorenie cca 20 nových pracovných miest,

pričom splnenie tejto podmienky viťaz súťaže preukáže hodnoverným dokladom, preukazujúcim počet

zamestnaných ľudi. Nedodržanie ktoréhokofvek z uvedených záväzkov sa bude považovat za podstatné

porušenie kúpnej zmluvy a vyhlasovate[ súťaže bude oprávnený Od zmluvy odstúpiť. Právnym následkom

odstúpenia bude povinnosť zmluvných strán vydať si všetko, čo si navzájom poskytli do času odstúpenia

od zmluvy bez inflačného navýšenia. Ak vyhlasovateí súťaže využije právo odstúpenia od kúpnej zmluvy,

zaplatí viťaz súťaže jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 20.000 eur.

2. V kůpnej zmluve bude dohodnuté predkupné právo pre pripad prevodu vlastníckeho práva k pozemku

parc. Č. KN-C 740/14 a pozemku parc. č. KN-C 740/15 na tretiu osobu v prospech mesta Liptovský Mikuláš.

Predkupné právo bude dohodnuté ako vecné právo a vznikne vkladom do katastra nehnuterností, pričom

půjde o časovo obmedzené predkupné právo, ato do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu

obchodno-priemyselnej haly. V prípade, že kupujúci bude chcieť vlastnictvo k predmetu prevodu previesť

na tretiu osobu v lehote do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu obchodno-priemyselnej

haly, bude povinný ponúknuť predmet kúpy najprv predávajúcemu, ato za rovnakú kúpnu cenu, za akú ho

kupujúci nadobudol, bez inflačného navýšenia. V pripade, že zo strany predávajúceho dójde k uplatneniu

predkupného práva alebo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, kupujúci sa zaviaže, že pozemok prevedie na

predávajúceho bez tiarch, pokiaí sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3. V kúpnej zmluve bude ďalej uvedené, že kupujúci si je vedomý, že na prevádzanom pozemku parc. č.

KN-C 740114 je zriadené vecné bremeno na priznanie práva uloženia inžinierskych sieti v prospech

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, as., Pri RajČianke 2927/8, Žilina.

4. Víťaz sútaže bene na vedomie, že krajom pozemku parc. Č. KN-C 740/14 je plánovaná výstavba plynovej

pripojky ado času uzatvorenia kúpnej zmluvy s viťazom súťaže uzaWori mesto Liptovský Mikuláš ako

budúci povinný z vecného bremena Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie

inžinierskej siete cez pozemok parc. Č. KN-C 740/14 v prospech budúceho vlastníka plynovej pripojky ako

budúceho oprávneného z vecného bremena. V kúpnej zmluve sa víťaz súťaže zaviaže rešpektovať všetky

práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

5. V kúpnej zmluve bude uvedené, že pozemok parc. Č. KN-C 740/14 k. Ú. Okoličné je zo severnej strany

v dotyku s cestou l/lB, ktorá je navrhovaná ako B2 MZ 8,5/60 s hlavnou cyklotrasou a je potrebné, aby to

kupujúci rešpektoval.
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12. prada] majetku spósobom podra 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v pletnom
znení ako pr/pad hodný osobitného zreteľa — projektovej dokumentácie Cintorín S pamŠtnikom Háj —

Nicovó, NKP — 397/1-3 Liptovský Mikuláš pomník príslušníkom OSSR“ V prospech Slovenskej republiky
— Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, ičo: 30845572, za
kúpnu cenu I euro, za účelom vybudovania pornníka na pozemku parc. Č. KN-C 7243/17 vo vlastnícwe
nadobúdate(a s menami vojakov Ozbrojených sil Slovenskej repubhky, ktori zomreb pri vykonávanl
služobnej činnosti v zahraničných vojenských operáciách a mierových pozorovatefských misiách. Jedná
sa o prevod majetku mesta z dávodu hodného osobitného zreteťa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas
3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a
internetovej stránke mesta.

D6vod hodný osobitného zreteľa:

MO SR na základe projektovej dokumentácie „Cintorin s pamtníkom Háj — Nicovö, NKP — 397/1-3
Liptovský Mikuláš pomnik príslušnlkom OSSR vybuduje pietne miesto (pomník), ktoré bude navždy
pripomínať všetkých príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktori zahynuli pri vykonávaní služby v zahraničných
vojenských operáciách a mierových pozorovateFských misiách. Pomník ako pietne miesto bude prístupné
pre širokú verejnosť.

lil. mení

bod 2. schvaíovacej časti uznesenia mestského zastupiterswa Liptovský Mikuláš Č. 69/2017 zo dňa
21.09.2017 nasledovne:

• v bode 2. písm. A) a B) sa text: „spoločnosť PR - Invest, s.r.o., Jána Kalinčiaka 22, 01001 Žilina, ičo:
36417483“ nahrádza textom. ‚spoločnost‘DAMO, s.r.o., Jána Kalinčiaka 22,01001 Žilina, IČO:
36372978“

• v bode 2, písm. B) sa text: „spoločnosť PR - Invest, s.r.o.“ nahrádza textom: „spoločnost‘DAMO, s.r.o.“
• v bode 2. písm. A) a 8) sa text: „LV Č. 324“ nahrádza textom: „LV Č. 8414‘
Vo zvyšnej časti ostáva uznesenie nezmenené.

IV. ruší

bod 3. schvarovacej časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 98/2017 zo dňa
14.12.2017, ato predaj prebytočného nehnuterného majetku spósobom podía 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako pripad hodný osobitného zreteía, v k. Ú.
Liptovská Ondrašová — pozemku parc. č. KN-C 881468 záhrady o výmere 249 m2, nachádzajúceho sa
na ul. Rorníckej, Stanislavovi Chaloupeckěmu a manželke Ing. Emílii Chaloupeckej do BSM, obaja
trvale bytom Rornícka 448/17, 031 05 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, za kúpnu cenu 11 205 eur.

2. bod 10. schvaľovacej časti uznesenia mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš Č. 19/2017 Zo dňa
13.4.2017, ato uplatnenie predkupného práva na spätné nadobudnutie nehnuteľností v k. ú.
Okoličné, na pozemky vytvorené Geometrickým plánom Č. 44026595-28/2016 Zo dňa 22.4.2016,
zhotoveným spoločnosťou GEODET-KA, s.r.o., ktoré sú zapisané v katastri nehnuteínosti na liste
vlastníctva č. 1522 a na liste vlastníctva Č. 1523, a to na: parc. Č. KN-C 773/268 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 57 rn2, parc. Č. KN-C 773/269 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, parc. Č. KN-
C 773/270 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 rn2, parc. Č. KN-C 773/248 zastavané plochy a
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nádvoria O výmere 24 m2 za kúpnu cenu spolu vo výške 257,40 eur za výrneru 144 rn2 a pozemky parc. Č.

KN-C 773/267 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1271 rn2, parc. Č. KN-C 773/245 zastavané plochy a

nádvoria o výmere 1115 rn2, za kúpnu cenu spolu vo výške 0,03 eura, za výmeru 2386 m2 za cenu v

celkovej výške 257,43 eur - od Mgr. Jerguša Raču, trvale bytom Smrečany 24, 03205 a Ladislava BaČu,

trvale bytom Vrlíkova 1884/67, 03101 Liptovský Mikuláš.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2018
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Důvodová správa
K bodu 1.:

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom nehnuteínosti nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovský Mikuláš, a to
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 1577/1 (ako diel Hl“), ostatně plochy o výmere 438 rn2, odčleneného
geometrickým plánorn Č. 44523106-7/2017 ako »diel 1‘ z pozemku parc. č. KN-E 11579/2, zapisaného v katastri
nehnuternostl v registri »E‘ na liste vlastn[ctva Č. 7123 V prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1.
Spoločnosť ST. NICOLAUS, as., so sldlom 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, je výlučným vlastnikom
nehnuteínosti v k. ú. Liptovský Mikuláš, a to susedného pozemku pare. Č. KN-C 1577/3 zaplsaného v katastri
nehnuterností na liste vlastnícwa Č. 718. Spoločnosť požiadala mesto Liptovský Mikuláš o odkúpenie pozemku
parc. Č. KN-C 1577/l. Pozemok parc. Č. KN-C 1577/1 je podía platného ůzernného plánu mesta Liptovský Mikuláš
stavebným pozemkorn urbanistického bloku „obytným územím s prevahou rodinných domov“. Komisia územného
rozvoja a výstavby mestského zastupitefswa v Liptovskom Mikuláši posúdila predmetnú žiadosť dňa 25.10.2017
s tým, že odporučila predmetný pozemok odpredať. Pozemok parc. Č. KN-C 1577/1 je pre mesto stavebne
nevyužitelný a nepotrebný a pre svoj tvar má obmedzené samostatné využitie. Po schváleni tohto zámeru
mestským zastupiterstvom mesto Liptovský Mikuláš v zmysle 9a ods. 5 zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnorn znenl zverejnl na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači zámer predať
svoj majetok a jeho spósob a zároveň zverejni lehotu na podávanie cenových ponúk záujemcov. Následne po
uzávierke podávania cenových ponúk bude prevod pozemku parc. Č. KN-C 1577/l schválený v mestskom
zastupiteístve.

K bodu 2.:

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom nehnuternosti v k. ú. Liptovský Mikuláš, na ul. 1. mája, a to
nebytového priestoru Č. 1-5, nachádzajúceho sav bytovorn dome —84 BJ, súp. Č. 1945, postaveného na pozemku
parc. Č. KN-C 854/52, na prizemi, o celkovej výmare 162,47 m2 v celosti, k nernu pňslúchajúci spoluvlastnicky
podiel na spoloČných častiach a zariadeniach domu vo verkosti 16247/746500-In a spoluvlastnicky podiel na
pozemku parc. Č. KN-C 854/52 zastavané plochy a nádvoria O výmere 2562 m2 vo velkosti 16247/746500-tin.
Spoločnosť ZVKR s.r.o., so sídlom ul. 1. Mája 1945/51, 031 01 Liptovský Mikuláš, ako nájomca predmetného
nebytového priestoru na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov Č. 279/2017/BaNP zo dňa 7.4.2017,
uzatvorenej medzi mestom Liptovský Mikuláš ako prenajimatelom a spo)oČnosťou ZVKR s.r.o. ako nájomcom,
prejavil záujem o odkúpenie tohto priestoru. Ide o nebytový priestor uživaný za úČelom — predajňa matedálu
(kanalizaČný, vodoinštalačný a kůrenársky) a služby spojené s predajom materiálu, za nájomné vo výške 406,18
eur/mesiac + služby spojené s užlvanim nebytových priestorov (el. energia, teplo na TÚV, ÚK, voda ...) vo výške
195 eur/mesiac čo je spolu 601,18 eur/mesiac. Zostatková hodnota nebytového priestoru nie je uvedená
v schvaľovacej časti tohto návrhu, nakorko nie je vedená v účtovnlctve mesta.
V zmys(e zákona Č. 162/1 993 Z. z. o vlastnlctve bytov a nebytových priestorov V platnom znenI, podia 516 ods.
3 má nájomca nebytového priestoru právo na prednostný prevod nebytového priestoru do svojho vlastnictva. Dňa
22.11.2017 bola mestu Liptovský Mikuláš doručená od spoločnosti ZVKR s.r.o. žiadosť o odkúpenie nebytového
priestoru č. 1- 5, v ktorom má uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu. Prevod vlastnictva nehnuteíného majetku
mesta navrhujeme vykonať podľa 5 Sa ods. 8 písm. a) zákona Č. 138/l 991 Zb. o majetku obci v platnom zneni.
K bodu 3.:

SpoloČnost‘ Stredoslovenská energetika — Distribúcia, as., so s(dlom Pri Rajčianke 292718, 010 47 Žilina, ičo:
36442 151 ako investor stavby v zastúpení spoločnosti VeMco, s.r.o., So sídlom MR. Štefánika 988/12, 01001
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Žilina, ičo: 35836911, plánuje v k. ú. Liptovský Mikuláš uložíť podzemné vedenie NN kábIov v rámci stavby 9378

Liptovský Mikuláš, Jilemnického ul. — rekonštrukcia 1491ts/506 a NN káblov“. Uloženie NN káblov je navrhnuté

podľa spracovanej projektovej dokumentácie cez pozemky parc. Č. KN-C 6697/1 (KN-E 6697, LV Č. 7123), KN-C

336/19 (KN-E 335/2, LV Č. 7123), KN-C 6698/1, KN-C 343/4 (LV Č. 4401) vo výlučnom vlastníctve mesta Liptovský

Mikuláš. Samotná realizácia uloženia NN kábiov spočiva v jej rekonštrukcU (v snimke vyznačená Červenou farbou

ako už eXistujúca trasa) a vo vybudovaní úplne novej trasy (v snimke vyznačená zelenou farbou). Z uvedeného

dóvodu požiadala spoioČnosť Stredoslovenská energetika — Distribúcia, a.s. mesto Liptovský Mikuláš o

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmiuve o iriadeni vecného bremena spoČívajúce v práve uioženia podzemného

vedenia NN káblov cez tieto pozemky. Predmetné pozemky sa nachádzajů podra platného územného plánu

mesta Liptovský Mikuláš v urbanistických blokoch „zmiešané územie s prevahou obČianskej vybavenosti“ a

‚obytné územie s prevahou bytových domov. Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v

Liptovskom Mikuláši posúdila dňa 10.01.2018 uvedenú žiadosť stým, že odporúča uzaWorenie zmluvy O budúcej

zmluve o zriadeni vecného bremena práva uloženía nového podzemného vedenia NN káblov tak, ako je to

navrhnuté v schvarovacej časti tohto návrhu podra grafickej prílohy stým, že bude rešpektované stanovisko

Odboru životného prostredia a dopravy pod Č. ŽPD-2016/04443-002/LEN zo dňa 14.06.2016. Tunajši odbor ŽP
a dopravy svojim vyjadrením zo dňa 14.002016 súhlasi s umiestnenlm NN vedenia v rozsahu ako je to navrhnuté

v schvaíovacej časti tohto návrhu podía grafickej prilohy s dodržaním podmienok, ktoré boli investorovi doručené.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmiuve O zriadeni vecného

bremena práva uloženia podzemného vedenia NN káblov v zmysle ustanovenia 5 9 ods. 2 písm. e) zákona Č.

138/1 991 Zb. o majetku obci v platnom znení.

K bodu 4.:

SpoloČnosť Eco-management s.r.o., 50 sídlom Vrbická 4250/40, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ičo: so 568 515

požiadala o odpredaj pozemkov vo vlastnictve mesta Liptovský Mikuláš, zapisaných v katastri nehnutefnostl na

liste vlastnictva Č. 4401 v k. Ú. Palúdzka, ato parc. Č. KN-C 1654/21, 1654/22, 1654/23, 1654/24, 1646/28 a časť

parc. Č. KN-C 1646/26 za účelom zarovnania s nehnuteľnosťami vo vlastn[ctve spoločnosti (LV Č. 4724),

zabezpeČenia prĺstupu k hotelovému komplexu, a tiež za úČelom vybudovania parkovacích stání k hotelovému

komplexu, ktorý má spoloČnosť záujem zrenovovať. Pozemky, ktoré sů predmetom prevodu sú podra platného

ůzemného plánu mesta Liptovský Mikuláš stavebnými pozemkami ‚zmiešané územie 5 prevahou občianskej

vybavenosti“ s maximáine 4 nadzemnými podlažíami, zastavanosť 40%. Komisia územného rozvoja a výstavby

mestského zastupiterswa v Liptovskom Mikuláši posúdila predmetnú žiadosť dňa 25.10.2017s tým, že odporučila

odpredaj predmetných pozemkov. Tunajší odbor ŽP a dopravy svojim vyjadrenim zo dňa 17.01 .2018 súhlasí

s odpredajom pozemkov v zmysle stanoviska Komisie územného rozvoja a výstavby zo dňa 25.10.2017. Prevod

vlastnicNa nehnuterného majetku mesta navrhujeme vykonať podía 5 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v platnom zneni ako pripad hodný osobitného zreteía, pričom osobitný zreteí je zdůvodnený v

schvaíovacej časti tohto návrhu.

K bodu 5.:

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Liptovský Mikuláš, so sídlom Tranovského

6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:31 931 871, požiadal mesto Liptovský Mikuláš o uzaworenie nájomnej zmluvy

na pozemky parc. Č. KN-C 3/2 a KN-C 5/1 /pozemky spolu o výmere 981 m2/, nachádzajúce sa v k. ú. lfanovo

(lokalita pri kostole) z dövodu dodržania indexu zastavanej plochy 30 % podľa platného územného plánu mesta

v k. Ú. lranovo, v sůvislosti s navrhovanou výstavbou „Pristavba zborového centra pri existujúcom kostole
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v líanove“. Navrhovaný objekt zborového centra bude využívaný nielen pre cirkevné aktivity (večerné služby
Božie a biblické hodiny, stretnutia členov zboru — krstiny, životné jubileá, kary, mé celozborové alebo seniorátne
stretnutia), ale aj občianske aktivity (stretnutia obyvateíov líanova pri občianskych výročiach a oslavách). Ciefom
predpokladaných aktivit bude oživenie cirkevného a občianskeho života a rozvoj sociálnych aktivít v mestskej
časti líanovo. Komisía územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši posúdila
dňa 22.03.2017 uvedenú žiadosť stým, že odporúča nájom stým, že priestor medzi plotom a potokom lranovka
nebude opletený a bude verejne prístupný. Predmetný nájom nehnuterností vo vlastníctve mesta je možné
realizovať podra 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako pripad hodný
osobitného zreteía, pričom osobitný zreteí je zdövodnený v schvarovacej časti tohto návrhu.
K bodu 6.:

JUDr. Jana Badinková, trvale bytom ul. Benická 51/13, 031 01 Liptovský Mikuláš — Benice, je výlučnou vlastničkou
nehnutenostl, nachádzajúcich sa na ul. Benická v katastrálnom území Benice, a to pozemkov parc. Č. KN-C
119/1 záhrady o výmere 217 rn2, parc. č. KN-C 120/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2 a parc. Č.
KN-C 12111 záhrady o výmere 38Dm2 a KN-E 95/1 orná póda O výmere 777 rn2, zapIsané v katastri nehnuteínosti
na liste vlastnictva Č. 301, v podiele 1/1-ina; ako aj podielovou spoluvlastničkou nehnuteínosti (v podiele 14-ina),
ato stavby: „Rodinný dem“ súp. Č. 147 postavený v Časti na pozemku parc. č. KN-C 12015 (KN-E 95/1) a v časti
na pozemku parc. č. KN-C 120/6 (KN-E 94/21). Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastnikom nehnuternosti,
ato novovytvorených pozemkov parc. Č. KN-C 119/2 záhrady o výmere 6 m2 a parc. č. KN-C 120/4 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 7 rn podfa geometrického plánu Č. 46002600-007/2017 ako diely ‚2‘ a „6“, odčlenené
z pozemku parc. Č. KN-E 511, zapisaného v katastri nehnuteínosti v registri „E“ na liste vlastnícWa Č. 331
v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v pcdiele 1/1. Pani JUDr. Jana Badinková akc aj právny predchodcovia,
užívali pozemky parc. Č. KN-C 119/2 a KN-C 120/4 od roku 1958. Nakorko sa geodetickým zameranim na určenie
vlastnickych práv k nehnuteínostiam (geometrický plán Č. 46002600-007/2017) preukázalo, že oplotenie
rodinného domu sůp. Č. 147 spolu so záhradou zasahuje do predmetných pozernkov, požiadala mesto o ich
majetkovoprávne usporiadanie, Čim sa zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu. Podielové spoluvlastniČky
stavby rodinného domu súp. Č. 147, pani Holá Božena, trvale bytom Benická 147/14, Liptovský Mikuláš a pani
Kubíková Viera, trvale bytom Rudohorská 6445/20, Banská Bystrica na základe čestného prehlásenia zo dňa
16,01.2018 súhlasia, aby pozemky, ktoré SO predmetom odpredaja nadobudla do výlučného vlastnictva JUDr.
Jana Badinková. Žiadaterka plánuje majetkovoprávne usporiadanie aj novovytvorených pozemkov parc.Č. KN-C
120/3, parc.č. KN-C 120/6, parc.Č. KN-C 120/7 a parc.Č. KN-C 121/3 (geometrický plán Č. 46002600-007/2017)
do svojho výlučného vlastnicNa, ktoré sa nachádzajú pň pozemkoch vo vlastnictve žiadaterky, za účelom
zarovnania a scelenia týchto nehnuteíností 50 svojim vlastnicwom. Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sú
podľa platného ůzemného plánu mesta Liptovský Mikuláš stavebnými pozemkami urbanistického bloku „obytné
územie s prevahou rodinných domov. Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteístva
v Liptovskom Mikuláši posúdila predmetnú žiadost dňa 28.08.2017 a odporučila predmetné pozemky odpredať.
Prevod vlastnicWa nehnuteíného majetku mesta navrhujeme vykonať podía 5 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom zneni ako prípad hodný osobitného zretera, pričom osobitný zreteľ je
zdóvodnený v schvarovacej časti tohto návrhu.

K bodu 7.:

SpoloČnost Craemer Slovakia, s. r. o., 50 sidlom P.O.BOX č. 18, Priemyselná zóna Okoličné, 031 04 Liptovský
Mikuláš, IČO: 31 618 006 (ďalej len spoloČnosľ), je výlučným vlastníkom nehnuterností v k. Ú. OkoliČné, ato
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pozemkov parc. Č. KN-C 1245/2, KN-C 1245/3, KN-C 1259/5, KN-C1259/6, KN-C 1259/7 a KN-C 1259/8,

zapisaných v katastri nehnuteínosti na liste viastnictva Č. 2369. Spoločnosť Craemer Slovakia, S. r. o. je aj

výlučným vlastnfkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Beňadiková, ato pozemku parc. Č. KN-C 288/6,

zapisaného v katastri nehnuteíností na liste vlastnictva Č. 361. Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom

nehnuterností nachádzajůcich sav k. 1 Okoličné, ato pozemkov parcč. KN-C 741/1, KN-C 740/14, KN-C 740/16

(LV Č. 631), KN-C 750/1, 1245/1, 1259/4, 1247/ST 1259/2 (KN-E 2787, 2793/501, 2784/502, 2793/502, LV 2041,

4-364/501, LV Č. 631), zapĺsaných v katastri nehnuteínosti v prospech mesta Liptovský Mikuláš, v podiele 1/1.

Spoločnosť, ako investor stavby:,, Rozširenie distribučnej slete a pripojovací plynovod“, plánuje uloženie plynovej

prípojky k budúcej realizácii investičnej výstavby s nfraštruktúrou pre účely vlastných podnikateíských aktivit

a činností na pozemku parc. č. KN-C 288/6 v k. ú. Beňadiková. Uloženie plynovej prípojky je navrhnuté podra

spracovanej projektovej dokumentácie cez pozemky vo výluČnom vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš.

Z uvedeného dóvodu požiadala spoloČnost o uzatvorenie zmluvy O budúcej zmluve O zriadení vecného bremena

spoČivajúce v práve uloženia plynovej pripojky cez tieto pozemky. Tunajši odbor ŽP a dopravy podía vyjadrenia

Zo dňa 08.12.2017 súhlasí 5 umiestnenim pripojovacieho plynovodu za podmienok uvedených v liste Č.

MsÚ/ŽPD-2017/08319-O2JMVy zo dňa 08.12.2017, t. j. v prlpade realizácie plánovanej okružnej križovatky na

stykovej križovatke ul. Stošická a cesta l/lB si spoločnosť zabezpečí preložku plynovodu mimo trasu plánovanej

okružnej križovatky na vlastné náklady. Slovenská správa ciest ako správca cesty l/lB súhlasi s uložením

inžinierskej siete (plynová prípojka) za podmienok uvedených v liste Č. SSC/7302/2017/6470/12263 ZO dňa

22.05.2017. Útvar hlavného architekta mesta podľa vyjadrenia zo dňa 29.11.2017 svedením plynovej prípojky po

pozemkoch mesta v zmysle grafickej prilohy nemá námietky (pretlak popod cestu 1/18) stým, že upozorňuje na

navrhované križovanie cesty l/lB = B2 MZ 8,5/60s hlavnou cyklotrasou s preložkou cesty ako Bi (1/18) MZ 14/50,

čo je potrebné zohradniť v projekte (do chráničky), t. j. navrhovaná okružná križovatka, ktorú je potrebné

rešpektovať podra ÚPN Lipt. Mikuláš. Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiterstva

v Liptovskom Mikuláši posúdila predmetnú žiadosť dňa 10.01.2017 a odporúča zriadenie vecného bremena stým,

že bude rešpektované stanovisko Útvaru hlavného architekta a Odboru ŽPaD a projektová dokumentácia

miestnej komunikácie pre zelený priemyseiný park“.

Na základe uvedených skutočnosti navrhujeme uzatvorenie Zmiuvy O budúcej zmluve O zriadeni vecného

bremena práva uloženia plynovej prlpojky v zmysle ustanovenia 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obci v piatnom zneni, ktorá bude podkiadom k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

K bodu 8.:

SpoloČnosť lnDevel, s.r.o., so sídlom Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina, ičo: 36418234 plánuje v meste

Liptovský Mikuláš, k.ú. Palúdzka vybudovať stavbu, „Obchodné centrum Palúdzka — Liptovský Mikuláš“ na

pozemkoch parc. č. KN-C 2099/3, 2099/142, 2099/143, 2099/144 a 2099/145 vo vlastnictve spoločnosti (LV Č.

5714). Obchodné centrum bude napojené na miestnu komunikáciu ul. Paiúčanská v mieste stykovej križovatky

ul. Za Bocianom, pričom napojenie OC je navrhnuté s prebudovaním stykovej križovatky na okružnú križovatku.

Výstavbou by došlo aj k opravám a dobudovaniu chodnikov a miestnej komunikácie. Na vybudovanie týchto

stavebných objektovje nutný zásah aj do pozemkov vo vlastnictve mesta, ato parc. č. KN-C 2099/217, 2099/218,

1680/1, 1654/20, 1654/9, 1673/70 (LV č. 4401), parc. č. KN-C 1646/15 (KN-E 2425/1, LV Č. 2990) a parc. Č. KN-

C 2046/2 (KN-E 118/2, 2395/2, 2425/1, 11680, LV Č. 2990). Súčasťou predmetnej výstavby obchodného centra

je aj vybudovanie pripojok inžinierskych sietí (prípojka vody, splaškovej kanalizácie, VN prípojka, predíženie

verejného vodovodu a verejnej kanaiizácie, rozširenie verejného osvetlenia), pričom aj tu je nutný zásah do
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pozemkov mesta, ato parc. č. KN-C 2099/217, 2099/218, 1654/1, 1654/9, 1654/10, 1654/11, 1654/20, 1673/70,

1680/1 (LV Č. 4401), parc. Č. KN-C 1654/15 (KN-E 2425/1, LV Č. 2990) a parc. č. KN-C 2046/2 (KN-E 118/2,
2395/2, 2425/1, 11680, LV Č. 2990). Z uvedených dbvodov požiadala spoločnosť mesto o nájom pozemkov za

účelom výstavby komunikácie, chodnikov a okružnej križovatky, ako aj o zriadenie budúceho vecného bremena
na uloženie inžinierskych sletí. Po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia a po schválení mestským

zastupiteľsWom v Liptovskom Mikuláši budú stavebné objekty (komunikácia, chodníky, okružná križovatka

a verejné osvetlenie) odovzdané zo strany spoiočnosti do vlastníctva mesta za cenu 1 euro a pozemky, na ktorých

budú vybudované tieto stavebné objekty a nebudú vo vlastnícwe mesta taktiež za cenu 1 euro. Predmetné
pozemky sú podra platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš stavebnými pozemkami urbanistického
bloku „obytné územie s prevahou bytových domov“. Komisia územného rozvoja a výstavby mestskěho
zastupiterswa v Liptovskom Mikuláši posúdila predmetnú žiadosť dňa 24.01.2017 stým, že odporúČa nájom
pozemkov a zriadenie budůceho vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí.

K vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia je potrebné preukázať zo strany stavebníka vlastnícke
alebo mé právo k pozemkom vzmysle 139 ods. 1 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v platnom znení, ktoré ho oprávňuje na zriadenie stavby, a preto navrhujeme uzatvorenie nájomnej
zmluvy v zmysle 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1 991 Zb. o majetku obcí v platnom zneni ako pripad hodný
osobitného zretera, priČom osobitný zreteľ je zdövodnený v schvarovacej Časti tohto návrhu a zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle 5 9 ods. 2 písm. e) zákona Č. 138/1 991 Zb. o majetku obcí v

platnom zneni.

K bodu 9.t

Televizia Liptov, a.s., 50 sídlom Štúrova 1989/41, 031 41 Liptovský Mikuláš, (ďalej len „organizá cla“) 50 sldlom
Štúrova 1989/41, 031 41 Liptovský Mikuláš1 ičo 44 862 971 mala s mestom Liptovský Mikuláš uzatvorenú zmluvu

o nájme nebytových priestorov o výmere 172,30 m2 nachádzajúcich sa v Časti D budovy mestského úradu za
úČelom vykonávania Činností spojených s jej predmetom. Zmluva bola uzatvorená na dobu urČitú, do 31. 12. 2017.
Listom ze dňa 19. 1. 2018 organizácia požiadala mesto Liptovský Mikuláše uzatvorenie novej nájomnej zmluvy
na obdobie S rokov za rovnakých podmienok. Organizácia v zmysle ukonČenej nájomnej zmluvy hradila nájom vo
výške 1 €Irok a služby spojené s prenájmom (elektrika, voda, plyn) vo výške 1122 €/rok (93,50 €/mesiac).

Na základe uvedeného navrhujeme uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1 991
Zb. o majetku obcí v platnom znenl ako pripad hodný osobitného zretera, priČom osobitný zreteF je zdóvodnený
v schva[ovacej Časti tohto návrhu.

K bodu 10.:

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastnikom nehnuternosti nachádzajúcej sana ul. Nábrežie J. Kráía, v k. ú.
Liptovský Mikuláš, a to pozemku parc. Č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty o výmere 2373 m2 zapísaněho
v katastri nehnuterností na LV Č. 4401. Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiterswa
v Liptovskom Mikuláši posúdila dňa 27.10.2016 odpredaj predmetnej plochy a odporučila predaj pozemku parc.

Č. KN-C 3363/49 stým, že navrhované funkČné využitie pozemku bude v súlade s platným územným plánem
mesta. Nakoľko ide o prebytočný majetek mesta, ktorý mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh, navrhujeme
vykonať obchodnú verejnú súťaž pre výber kupujúceho podra 5 9a ods. 1 písm. a) zákona Č. 138/1991 lb.
o majetku obcí v platnom zneni. Hlavným kritériom pre výber viťaza je najvyššia ponúknutá kúpna cena pri
splneni podmienok súťaže. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovnictve

k 31 .01 .2018 predstavuje 178,23 eur, čoje 0,075 eur/m2.
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Predmetná nehnuteľnosť už bola mestom štyrikrát odpredávaná na základe OVS. Podmienky na predaj predmetu
Ovs bolí schválené Uznesenlm mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č. 12012016 Zo dňa 15.122016,
minimálna požadovaná cena za predmet súťaže bola stanovená na 156 618 E, tj. 66 eur/m2, následne
Uznesenirn mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš Č. 19/201710 dňa 13.04.2017, minimálna požadovaná
cena za predmet súťaže bola stanovená na 140 956 E, tj. 59,40 eur/rn2, ďalej Uznesenim mestského
zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 69/2017 zo dňa 21.09.2017, minimálna požadovaná cena za predmet sciťaže
bola stanovená na 118 650€, tj. 50 eur/m2 a napokon Uznesením mestskěho zastupiterswa Liptovský Mikuláš Č.
9812017 zo dňa 14.12.2017, pričom minimálna požadovaná cena za predmet súťaže bola stanovená na 94 920
E, tj. 40 eur/m2. Mesto vyhlásilo súťaž vzmysle schválených podmienok OVS vtermíne od 20.12.2016 do
20.01.2017, v termíne od 25.04.2017 do 25.05.2017, v termine Od 03.1 0.2017 do 03.11.2017 a v termíne od
19.12.2017 do 19.01.2018, pdčom mestu vo všetkých štyroch pripadoch nebol doručený ani jeden súťažný návrh.
Komisia flnanČná a majetkovo právna na svojom zasadnuti dňa 22.01 .2018 odporučila preS. koto súťaže znižiť

minimálnu kúpnu cenu o 17,5 %‚ tj. na sumu 78 309 eur. Pod písm. a) predkladáme návrh v zmysle 5 9 ods. 2
písm. a) zákona Č. 138/1 991 Zb. o majetku obcí v platnom znení O spÓsobe prevodu vlastnictva nehnutefného
majetku, podra ktorého sa prevod vlastníctva má vykonať na základe obchodnej verejnej sútaže. Pod písm. b)
predkladáme návrh vzmysle 5 9 ods. 2 písm. b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom zneni na
schválenie podmienok obchodnej verejnej sůťaže, ktoré boli vypracované v súlade so Zásadami hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom zneni.
K bodu 11.:

Mesto je výlučným vlastnikom pozemkov parc. Č. KN-C 740/14 orná pÓda o výmere 10000 m2 a parc. Č. KN-C
740/15 orná pöda O výmere B 000 m2 /pozemky spolu o výmere 18000 m2/, nachádzajúce sana ul. OkoliČianskej,
v k. Ci. OkoliČné, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, zapísané na liste vlastníctva Č. 631 v katastri
nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrátnym odborom.
Nakoľko ide o prebytoČný a neupotrebiterný majetok mesta, ktorý mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh,
navrhujeme vykonat obchodnů verejnů súfaž (ďalej len „OVS‘) pre výber kupujůceho podIa 5 9a ods. 1 plsm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni. Hlavným kritériom pre výber víťaza je návrh s najvyššou
ponúknutou cenou pri splnení podmienok súťaže. Predmetné nehnuteínosti už boli mestom raz odpredávané na
základe OVS. Podmienky na predaj predmetu OVS boli schválené Uznesenim mestského zastupiteístva
Liptovský Mikuláš Č. 113/2016 zo dňa 18.11,2016, priČom mínimálna požadovaná cena za predmetsúťaže bola
stanovená na 288 000 E, tj. 16 eur/m2. Mesto vyhlásilo súťaž v zmysle citovaného uznesenia a schválených
podmienok OVS v termíne Od 29.11.2016 do 31.01,2017, pričom mestu nebol doručený ani jeden súťažný návrh.
Cena pozemkov bola znížená v porovnaní so znaleckým posudkom, nakorko nový vlastník pozemkov bude
musieť po vydaní územného rozhodnutia na stavbu požiadať Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný
odbor o trvalé odňatie pofnohospodárskeho pozemku, čoje 2 €/1m2 (celková suma za zmenu druhu pozemku tak
predstavuje 36000€). Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnictve k 31 .01.2018
predstavuje spolu 1 600,00 eur, čoje 0,100 eur! ni2.

Pod písm. a) predkladáme návrh v zmysle 5 9 ods. 2 písm. a) zákona Č. 138/1 991 Zb. o majetku obci v platnom
znenl o spósobe prevodu vlastnictva nehnutefného majetku, podra ktorého sa prevod vlastnictva má vykonať na
základe obchodnej verejnej súťaže. Pod písm. b) predkladáme návrh v zmysle 5 9 ods. 2 písm. b) zákona Č.
138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení na schválenie podmienok obchodnej verejnej sútaže, ktoré boli
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vypracované v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom
znení.

K bodu 12.:

Na základe iniciativy Ministerstva obrany SR se plánuje vybudovanie pomníka smenami vojakov Ozbrojených sil
SR, ktori zahynuli pri vykonávaní služobnej činnosti v zahraničných vojenských operáciách a mierových
pozorovateĺských misiách (ďalej len „pomnik) v areáli susediacom s Pamätnikom a vojnovým cintorinom na Háji
Nicovů pri Liptovskom Mikuláši. Za týmto účelom bole dŘe 04.10.2017 podpisaná Zmluva o spolupráci medzi MO
SR a mestom Liptovský Mikuláš, v ktorej sa mesto Liptovský Mikuláš zaviazalo vyhotoviť a následne predaV
projektovú dokumentáciu MO SR za symbolickú sumu 1 euro. Náklady na vyhotovenie projektovej dokumentácie
predstavujú 6 984 eur.

K časti III.

Uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 69/2017 zo dňa 21.09.2017 bob v t5asti II. pod bodom
2. pism. A) a B) schválené:

A) nadobudnutie nehnutefností V k ů. Liptovský Mikuláš, nachádzajúcich Sa na ul. Tranovského (pri Baťovej
uličke), a to pozemku parc. Č. KN-C 154/2 ostatně plochy o výmere 19 m2 evidovaného v operáte katastre
nehnuterností na L VČ. 324 a pozemku parc. Č. KN-C 154/3 ostatně plochy o výmere 579 m2 podlá geometrického
plánu Č. 54/2017-LM, odčleneného z pozemku parc. Č. KN-C 154/1 evidovaného v operáte katastra nehnuteliosti
na LV Č. 324 (pozemky spolu o výmere 598 m2), Od výlučného vlastníka: spcloČnosti PR-Invest, s.r.o., Jána
KalinČiaka 22, 010 01 Žilina, IČO: 36417 483, za kúpnu cenu urČenů znaleckým posudkom 30 181,06 eur
zaokrúhlene 30 181 eur, t. J 50,4 7 eur/rn2;
B) nadobudnutie nehnutelhostí v k ů. Liptovský Mikuláš, nachádzajúcich se na uL Tranovského (pri Baťo vej
uličke) vyvlastnenlm — v prípade, že spoloČnosť PR-Invest, s. ro. neuzavrie s mestom kúpnu zmluvu v zrnysle
predchádzajůceho bodu 2. písm. A) — a to: pozemku parc. č. KN-C 154/2 ostatně plochy o výmere 19 m2
evidovaného v operáte katastra nehnutefností na LV Č. 324 a pozemku pam. Č. KN-C 154/3 ostatné plochy
o výmere 579 m2 podlá geometrického plánu Č. 54/2017-LM, odčleneného z pozemku parc. Č. KN-C 154/1
evidovaného v operáte katastre nehnuteüiostl na LV Č. 324 (pozemky spolu o výmere 598 m2), Od výlučného
vlastníka: spoloČnosti PR-Invest, s.r.o., Jána Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina, ičo: 36417483, za cenu určenú
znaleckým posudkem 30 181,06 eui zaokrúhlene 30 181 eur U. 50,47 eur/m2, v zmysle zákona Č. 282/2015
iz. o vyvlastňovanipozemkov a stavieb a o nútenom obmedzen! vlastn!ckeho práva k nim a o zmene a doplnenl
niektorých zákonov.

Mesto Liptovský Mikuláš doručilo vlastníkovi pozemkov parc. č. KN-C 154/2 a 154/3, tj. spoločnosti PR — Invest,
s.r.o., písomný návrh na uzavretie dohody — kOpa nehnuteíností v k. ú. Liptovský Mikuláš, ako zákonnej
podmienky, ktorá predchádza podaniu návrhu na vyvlastnenie. Spoločnosť PR — Invest, s.r.o., po prijatí
písemného návrhu od mesta, previedla kúpnou zmluvou vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, které bolí
predmetom návrhu na uzavretie dohody, na spoločnosť DAMO, s.r.o., So sídlom Jána Kalinčiaka 22, 01001 Žilina,
IČO: 36 372 978. Sůčasťou prevodu bole aj zriadenie predkupného práva na dobu 50 rokov od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu k nehnuteľnostiam na pozemky parc. č. KN-C 154/1 a KN-C 154/2
v k. ú. Liptovský Mikuláš v prospech spoločnosti PR-Invest, s.r.o. V prospech vlastníka pozemku parc. č. KN-C
153v k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorým je naďalej spobočnosť PR-Invest, s.r.o., bob zriadené vecné bremeno právo
vstupu, prechodu a prejazdu a právo vedenia etektrickej, plynovej, vodovodnej, kanalizačnej pripojky v cebom
rozsahu cez pozemky parc. Č. KN-C 154/1 a KN-C 154/2v k. ú. Liptovský Mikuláš.
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Mesto Liptovský Mikuláš má aj naďalej záujem O nadobudnutie predmetných nehnuteínosti Od nového vlastníka,
ktorým je spoločnosť DAMO, sr.o., Čim dójde zo strany mesta k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastnickych
vzťahov k pozemkom parc. č. K-NC 154/2 a parc.č. KN-C 154/3. Na pozemku parc.Č. KN-C 154/3 bude
umiestnená a vybudovaná mestom Liptovský Mikuláš ako investorom, obslužná komunikácia C3 MO 5,5/30
s chodnikom pre peších a s plochami statickej dopravy, na pozemku je vyznačený hlavný dopravno — obslužný
vstup do riešeného územia, trasa verejnoprospešných stavieb — vedenia verejnej vodovodnej siete a vedenia
telekomunikačnej siete, čo je v súlade s platným územným plánom mesta a schválenými zmenami a doplnkami
č.1 územného plánu pešia zóna v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš.

Vzhľadom k vyššie uvedenému navrhujeme zmeniť bod 2. písm. A) a B) schvarovacej časti uznesenia mestského
zastupiteístva Liptovský Mikuláš Č. 69/2017 zo dňa 21.09.2017 tak, že sav celom texte bodu 2. póvodný vlastník
pozemkov parc. č. KN-C 154/2 a KN-C 154/3 zmenl na nového vlastníka, ti. na spoločnosť DAMO, s.r.o.
K časti IV. ruší:

K bodu 1.

Uznesenlm mestského zastupitefstva Liptovský Mikuláš Č. 98/2017 zo dňa 14.12.2017 v časti II. pod bodom 3.
bol schválený predaj prebytočného nehnuteíného majetku spósobom podra 9a ods. 8 písm. e) zákona Č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znenl ako prípad hodný osobitného zreteľa, vk. ú. Liptovská Ondrašová,
ato pozemku parc. Č. KN-C 88/468 záhrady o výmere 249 m2, nachádzajúceho sa na ul. Roľníckej, Stanislavovi
Chaloupeckému a manželke Ing. Emilii Chaloupeckej do BSM, obaja trvale bytom Roínicka 448/17, 031 05
Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, za kúpnu cenu 11 205 eur (t. J. 45 eur/m2). K podpisu kúpnej zmluvy
nedošlo, nakorko schválená kúpna cena je podra žiadaterov privysoká vzhíadom na znalecký posudok Č. 91/2010.
kde bola kúpna cena stanovená na 13,83 eur/m2.

K bodu 2.

Uznesenim mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 19/2017 zo dňa 13.4.2017 v časti II. pod bodom 10
bob schválené uplatnenie predkupného práva na spatné nadobudnutie nehnuteínosti v k. ú. Okoličné, na
pozemky vytvorené Geometrickým plánom Č. 44026595-28/2016 zo dňa 22.4.2016, zhotoveným spoločnostou
GEODET-KA, s.ro. ktoré sů zapísané v katastri nehnuteíností na liste vlastníctva Č. 1522 a na liste vlastnícWa
Č. 1523, a to na: parc. č. KN-C 773/268 zastavané plochy a nádvoria O výmere 57 rn2, parc. Č. KN-C 773/269
zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, parc. Č. KN-C 773/270 zastavané plochy a nádvoria O výmere 54
m2, parc. Č. KN-C 773/248 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 za kúpnu cenu spolu vo výške 25740
eur za výmeru 144 m‘ a pozemky parc. Č. KN-C 773/267 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1271 m2, parc,
Č. KN-C 773/245 zastavané plochy a nádvoria O výmere 1115 m2, za kúpnu cenu spolu vo výške 0,03 eura, za
výmeru 2386 m2 za cenu v celkovej výške 257,43 eur - Od Mgr. Jerguša Raču, trvale bytom Smrečany 24, 03205
a Ladislava Raču, trvale bytom Vrbíkova 1884/67, 03101 Liptovský Mikuláš. Mgr. Jerguš Rača a Ladislav Bača
nepňstúpili k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v zmysle vyššie citovaného uznesenia.
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Export tLZHICh

Žilinský kraj Liptcvský Mikuláš> LiptDvský Mikulaš k.ú

1483i2

Miiulas

148Q‘l

101012

l61°

147812

Vytlačené z aplikácie Mapový klienl ZBGIS. NepoužiteJ,é na právne úkony
Dátum 0.1.2013 (lil



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenska1 republIky

PRÍLOHA Č.

Export
Znský kra1, L.ptovský Mkuláš Úptnvský MkuIaš J Lipovaký Mkuláš

1483/2:

lQ16‘2

Ť

TtC5OVAWC 51Er(

c.
14781 673tt1-

Vyilačené zaplkácie Mapový klient ZEGIS Nepouž;terréna právne úkony
Dálum: 10.1 2018

(1/1



PRÍLOHAČ.

Gecmebický plán je podadom na právne úkony, keď údaje doterajš1eho stavij výkazu výmer sú zhodné s ůdajni platnýdv vpisovzkatasfl neinuIernosti

Nové hranice boli v prirode označené

múnnjko/ikmt plolov

Záznam podrvbnělz rremnia (meačský náäi) Č.

3274

VytictoviM Kraj O€r
Up/o vský MiAvláš I Up/o vský M,4v/áš

Čĺsio IMo%ýGEODET-LIPTOV ‚

Govs plánu 45fl106720/7 usta 2-544
CEVOU-LIPTOV gro

/8/
03483 Ivachnová na oddWenie a určen/e Was/nickych práv knehnutefnostm
IČO: 44523106 GEOMETRICKÝ PLÁN p.č 5n1/, /5775 pw záp,š na LV

Dňa:

Vyhotovil

Meno: Ing Hn František
140120/7

Dňa:

Aotoňzačne ovedl

14032017

Náležitosfami a presnasou4ävepnisom
at

•1- Ů;

4V
1M e-i

\‘Súradnice bodov označenýdi Čislami a ostatně me

rakě údaje sú tjiožeré ve všeobeaiej dakumentádi
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PRÍLOHA Č. Sc)
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

MESTSKY URAD. ODBOR ZIVOTNEHO PROSTREDIA A DOPRAVY
LIPTOVSKY ODDELENIE CESTNEJ DOPRAVY, POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

MIKULÁŠ

Váš list číslo/zo dňa Naše 6islo Vybavuje/linka Liptovský Mikuláš
052/O5Ne/20.05.201 6 ŽPD-2016/04443-OQ2ILEN Ing. Lengyel/5565360 14.06.2016

Vec
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby 9378 — L. Mikuláš. ul.
Jilemnického: rekonštrukcia 149/ts/506 a NN káblo‘t. k. ú. Liptovský Mikuláš.

Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie
cestnej dopravy. pozemných komunikácii a verejných priestranstiev, ako prislušný cestný správny
orgán podľa 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v zneni neskoršich
predpisov, na základe žiadosti spoiočnosti VeMco, s. r. O., So sidlom Na kopci 25, 010 01 Zilina
predkladá nasledovné vyjadrenie k PD pre stavebně povolenie stavby 937B — L. Mikuláš, ul.
Jilemnického: rekonštrukcia 149/ts/505 a NN káblov“, k. ú. Liptovský Mikuláš:

Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie
cestnej dopravy, pozemných komunikácii a verejných priestranstiev

súhlasi

s vydaním stavebného povolenia na stavbu 9378 — L. Mikuláš ul. Jilemnického: rekonštrukcia
149/ts/506 a NN káblov‘, k. ú. Liptovský Mikuláš po dodržaní nasledovných podmienok:

1. Zásah do miestnej komunikácie na pozemku parc. č KN-C 343/4 k. ú. Liptovský Mikuláš,
severná strana bytových domov Jilemnického 643 a Jilemnického 736 bude realizovaný
otvoreným pozdižnym výkopom v chodníku pij bytových domoch. Následne žiadame
chodnik za zámkovej dlažby dat do pávodného stavu v celej širke. V pripade otvoreného
pozdlžneho výkopu v mestskej zeleni žiadame chránit (v nevyhnutnom pripade presadit)
vzrastlú zeleň a ostatnú zeleň dat do pávodného stavu. Križenie miestnej komunikácie
medzi bytovými domami žiadame realizovat technológiou pretláČania.

2. Miestna komunikácia ul. Hurbanova — križenie miestnej komunikácie žiadame realizovat
kolmo na os vozovky technológiou pretláčania. V pripade nemožnosti takéhoto technického
riešenia a nutnosti výkopu žiadame chodníky zo zámkovej dlažby dat do póvodného stavu
V celej šírke a vrchnú krytovú vrstvu vozovky (obrusnú vrstvu) preplátovat min. 1 m po
stranách výkopovej ryhy.

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tei: +421445565111-12, fax: ÷421 445621396,
e-mail: lmikulas@mikulas.sk, Ičo: 00315524, DIČ 2021031111

- — ‚

1‘

VeMco, s. r. o.
Na kopci 25
010 01 Zilina
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PRÍLOHA Č.

3. Chodník na západnej strane ul. Hurbanovej smerom ku križovatke s ul. Jilemnického —

uloženie NN kábla bude realizované otvoreným výkopom, následne žiadame chodník zo
zámkovej dlažby dat do póvodného stavu v celej šírke.

4. Miestna komunikácia ul. Jilemnického od križovatky s ul. Hurbanovou po križovatku s
Jánoš[kovim nábrežim — MN kábel bude uložený do telesa chodníka otvoreným pozdižnym
výkopom. Následne žiadame chodnik zo zámkovej dlažby dat do póvodného stavu v celej
š[rke. Pokládku vedenia a následnú úpravu vrchnej krytovej vrstvy chodnika
požadujeme realizovať výlučne v priebehu soboty a nedele — jedná sa o vermi
frekventovaný úsek medzi zdravotnickymi zariadeniami. Kríženie miestnej komunikácie
žiadame realizovat kolmo na os vozovky a technológiou pretláčania.

5. Dočasnú úpravu otvorených prekopov miestnych komunikácii žiadame realizovat
okamžite po uložení NN kábla za dodržania nasledovných technologických postupov:

o asfaltový recyklát 50 zahatím škár alebo asf. obaf. kamenivo AR (AOK) 120 mm
o spojovací postrek 0,5 kg/m2
o únosnost pláne zásypu pod vozovkou min. 45 MPa
o zásyp štrkodrvou fr. 0-45 min. 560 mm
o výstražná fóhia
o Zásyp štrkodrvou fr. 0-45 min. 120 mm
o pieskový obsyp vedenia min. 200 mm
o NN vedenie
o pieskové lóžko min. 150 mm

6. Finálnu úpravu otvorených prekopov miestnych komunikácii žiadame realizovat až po
dokonalom sadnutí zásypu výkopovej ryhy — min. 6 mesiacov od realizácie dočasnej
úpravy povrchu prekopov za dodržania nasledovných technologických postupov:

o obrusná vrstva ACh hrúbky 2 x 50 mm
o samolepiaca sklolaminátová výstužná geomreža do asfaltových povrchov vozoviek

v celej šírke obrusnej vrstvy
o spojovací postrek 0,5 kg/m2
o ložná vrstva AC1 1 hrúbky 50 mm
o spojovací postrek 0,5 kg/m2
o podkladová vrstva AC16 min. 80 mm

Do doby flnálnej úpravy vozovky je stavebník povinný denne kontrolovať výkopové
ryhy a v pripade potreby bezodkladne zasypávat‘ a opravovať vzniknuté nerovnosti.

7. V pripade chodnika a komunikácie zo zámkovej dlažby, podkladovú vrstvu žiadame
realizovat z prostého betánu hrúbky min. 150 mm s presahom min. 20 cm po bokoch
výkopovej ryhy. Chodníky a komunikácie zo zámkovej dlažby žiadame uviest do
pávodného stavu ihneď po položeni inž. siete.

B. Ziadame vymenit stavebnými prácami poškodené cestné resp. parkové obrubníky
a pridlažbu.

9. Ziadame obnovíť stavbou poškodené vodorovné dopravné značenie.
10. Ostatnú zeleň žiadame uviesV do pĎvodného stavu — navezenie min. 150 mm ornice,

zbavenie povrchu skál a osiatie trávou.
11.Výkopové práce je potrebné vykonávat v sůlade s STN B3 7010 Ošetrovanie, udržiavanie

a ochrana stromovej vegetácie, článkom 4.2.4 a to; HIbenie výkopov sa nesmie vykonávat
v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečit, musí sa
výkop vykonávat ručne a nesmie sa viest bližšie ako 2.5 m od päty kmeňa. Pri híbeni
výkopov sa nesmú prerušif korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa mčžu prerušit jedine
rezom, pričom sa rezné mieste zahladia a ošetria. Jedná sa hlavne Q vzrastlě, hodnotné
a zdravé stromy na ul. Kollárovej.

12. Za dreviny. ktoré budú kyčli obnove (rekonštrukcii) telekomunikačného vedenia vyrúbané,
resp. následkom výkopových prác zničené do dvoch rokov od uskutočnenia výkopu, bude
tunajši správny orgán žiadat‘ náhradu spoločenskej hodnoty za dreviny v zmysle Prilohy
Č. 33 a Č. 35 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.

Štúrova 1989/41.03142 Líptovský MkuIáš, tel. +4214455651 11-12 fax. —421 445621396
e-maiL Imĺkulas@miku!as.sk, IČO 00315524, DIČ: 2021031111
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PRÍLOIJA Č.

z., ktorou sa vykonáva zákon Č. 543/2002 Z. z.. Taktiež upozorňujeme, že podľa 5 47 ods.
1 zákona č. 543/2002 Z. z. sa zakazuje poškodzovať a ničíť dreviny, za čo orgán ochrany
prirody móže podnikateľovi alebo právnickej osobe uložiť pokutu do 23 235,74 eura,
v zmysle 5 90 ods. 2 písm. b) uvedeného zákona.

13. Skrine PRIS umiestniť tak, aby nezasahovali do šírkového profilu miestnych
komunikácií.

14. Pred začatim stavebných prác je stavebník povinný požiadať mesto Liptovský Mikuláš
v súlade s 58 zákona č. 135/1961 Zb. o povolenie na zvláštne uživanie miestnych
komunikácii (tzv. rozkopávkové povolenie) z důvodu obnovy elektrických NN káblových
vedeni v ich telesách, ktoré vydá cestný správny orgán na základe vydaného územného
rozhodnutia stavby (stavebného povolenia) a pisomnej žkadosti, ku ktorej bude doložené
vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Liptovskom Mikuláši a
odsúhlasená situácia dočasného dopravného značenia.

15. Mesto Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo upravíť vyššie uvedené podmienky po
vytýčeni inžinierskych sletí a po obhliadke miest užívania vykonanej pred vydaním
povolenia na zvláštne uživanie miestnych komunikácii.

16. V lokalitách realizácie inžinierskej siete — elektrické NN káblové vedeníe sa nachádzajú
podzemné siete verejného osvetlenia. Pred začatim stavebných prác je investor povinný
požiadať Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš o ich vytýčenie.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenia a rozhodnutia vydávané podľa osobitných
predpisov.

?UL%‘

ľ c

Ing. Gabriel Lengyel
vedúci odboru

Štúrova 1969/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tal: +421 445565111-12, fax: ±421 445621396,
e-mail; lmikulas@mikulas.sk, Ičo: 00315524, DIČ: 2021031111

3



PRÍLOHA Č. L1)

‚—‚fl
.4

CO

CD

fl
=
C
W

W
-X

A1
=
W

O

14

fl

fl
-Z
fl
W

‚4

O

fl
-X

W

-o
C
W

O.

3

O

4

t-J

t
O
a
X
W

=
O

-X

4;
C

C
fl
=

=
W

Z
O
C
W
Z

W
C
=
N

C
W

-Z

C
C
fl

Z

=
-Z —

— O

N —
O

0
W

‘O
14 =

-fl
>•0



LeQenda: kód spdsobu využii‘am yozemkov:

VÝKAZ VÝMER

Zmeny

29- Pozemak na ktorom je okrasná záhrad uličná a sJd/,ková zeIei parka
ině ŘjnÁzná ze/eda lesnýpozemok na rekreačně apofovn/cke využivaní

Vyhotovil

Meno: Ing Jozef G/ut
22052017

164626

S

«otavský MkuIái «otovsÁý Mikuláš

Katastr.
ka

I Čisto Mapový
územie plánu 44025595892017 ‚ listč. 24//I

Doterajší stav

PRÍLOHA Č.

S TJ .VPRÁ tÝNY JE TQTONÝ

754626

Číslo D k od Číslo Výmera Druh Vlastník
PIK Výmera Druh

vlcžk parcely
e parcele m2 parcely m2 pozemku (má opráv. osoba)

pozemku parcely — —

LV PIK KN ha ni2 číslo Čisto ha m2 kód adresa (sídlo)

S

Nový stav

REG)STOI 4 C KN

440/

Sp O/L

1462 ostatP/

1482

doterajšI

Mesto

Loo vsÁý Mikuláš

det/o

1/99 ostatp1
29

W 210 ostatpl
n

W 73 ostatpí
29

/462

Geometrický plái je podkladcm na právne úkony, kaň údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s ůdajmi platných pisov z katastra ehnuteínosli

OkresKrajVyhooieí

GEODET- M s. ro.

Gazdo vská 97222 03104L itovský Mikuláš
e-mail: geodeIka@geodetka.sk

ICO 44026595

Žihhský
Obec

Dňa

‚ ‚

GEOMETRICKY PLAN na oddeIenipozemkovparn Č 1646/34a /646/35

Nové hrar.ice bol v prircde ozr.ačer,é
obrnbn/kom

Záznam podrobného merania (meračský náčd) Č.

1366

Súradce bcdov označených čislami a ostatně re

račské údaje sú uložená vo všeobecnej dokumentácü

Č 676-1997 tč. 650-1997
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PRÍLOHA Č.

Geometrický plán je podk!adom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s ůdajrni paLných výpisov Z katastra nehnulefnosti

Okres I ObecVyhotoviler Kraj
Žň‘h* «o/o vský Mikuláš I «o/o vský Mikuláš

Katas. Co Číslo I Mapový
GEODÉZ/A LMPDsre úzeqnie plánu 920174M ( 2742744
NaHého I 010502/líha

Ida 47324317 ‘ ‘ na oddelerné pozemkov a u,tenM v/práv k pozemkom p. Č.GEOMETRICKY PLAN 3I25ĺ1kunaJomnejzm/uv

Vyhotovil

Dňa Meno —

11112017

Nové hranice boli v prirode označeně

drev.koIíkmt plo/om,farbou

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č,

0192

Uradne overilAutoňzačne overil
Meno ng. Lubica Piiarčiková

Súradnice bodov označených člslami a ostatné me•

račské údaje sů uložené vo všeobecnej dokumentácíi

t.č. 6.50- 1997
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Výkaz výmar ku geome/dckámu p/ánu Č 99/20/7-LM

VÝKAZ VÝMER

PRÍLOHA Č.

S/mna Vl

Doterajší stav Zmeny Nový stav

Číslo D
1u Výmera Druh k od Číslo Výmera Druh Vlastník

vlast.
parcely

e parcele m2 parcely m2 pozemku (má opráv. osoba)
pozemku parcely

LV KN - E KN ha m2 Číslo Číslo ha ni2 kód adresa (sídlo)

STAV PRÁVNY
267 /78 7086 os/atpí I 3/2 375 (/78 6629 os/atp1) do/emjš/

4 5ř/ 82
267 /00021 /265 zas/avpí 2 3/2 145 (100022 1109 zastavpij do/enjší

5 5‘! II
267 10003‘l 1004 zas/avpí 6 5‘l 79 (10003/1 925 zas/avp1) do/ařejší
267 10/69 751 os/atp1 2 5‘! 76 (10169 675 ostatp1) do/emji
267 10/JI 422 os/atpí 8 5/l 7 (10/71 415 ostatp1) do/emjW
267 /01851/ /992 vodná pí 3 3/2 ID (/0185/1 /786 vodná p1) do/ařejší

9 5/l 196

I 178 375 3/2 530 ostatpí CkkevnýzborECA V
2 10002/2 145 29
3 /0185‘/ /0
4 /78 82 5‘/ 451 zas/avpí de/to

5 10002‘2 11 18

6 10003/l 79

2 10/69 76

8 10171 7

9 10185/1 196

Spok ‚ 2520 98/ 98/ / 2520

STAV PODĽA RGISTRA C-KN
267 3 65/ ostatpí 3/l 12/ ostatpí do/ařejší

29
Áď os/atpí aRo vs/ava právnom

267 5 1861 zastavpí 451 zas/avpí ako vs/ava právnom

5/2 1263 zas/avpí do/ařejší
/8

sa 147 zas/avpí dotamjší
/8

Spoh 2512

Poznámka: V SPI-KNpdparce/ách č3 a Sna Ĺ V267j vyznaöený kód 7(neusponádaný vlas/nicky vz/áh)

Laaanda: kódspdsobu vvužívani pozemkov:

29- Okmsná uličná ze/ei park rekreačnázele% pofovnkke vpvživanié
18-Dvor

2512

t.č. 6.76-1997
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C Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Export
Žilinský kraj >Liptovský Mikuláš >Liptovský Mikuláš> kú. Benice

PRÍLOIIAČ. 6ci)

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. NepoužiteVné na právne úkony. (1/1)

Dátum: 25.10.2017



PRÍLOHA Č. Sb)

Geometdcký plán ie podklcdom na próvne úkony. teď údaje doterajšeho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajm platných výpisov z kotastra nehnuternostl

Nové hronce boll v prlrode označené

stavbou, p/atom, odkvapom

Záznam podrobného meronia (meračský náčrt) Č.
243

Dna:

Vyhotoväer Kraj Okres Obec
2wnský Liptovský Mikuláš LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

WHITE TÁRA, ano. Kat. Člslo Mopcvý
Plavisko 35 územie Senice plánu 46 002 600 — 007/20! Ust Č L. Mikuláš 3—6/3?

Ružomberok na zameranie nehnutefností
034 01 GEOMETRICKÝ PLÁN po Č. 119/1—2. 120/1—7
IČO: 46 002 600 12 1/1—3 pre uče/y majetko—próvn

vysporiadania
Vyhotovil Autorizočne overil úrodne cveril

Meno: Ing. Katorfno Govláková

lAčno:

15.7.20?7 Ing. Dagmar Smrekovskd

Súrodnlce bodov označených delon o ostotné meročstá
údaje sil uložené vo všeobecnei dokumentÓci

t.č. 650 — 1997
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PRÍLOHA .

VÝKAZ VÝMER
str.1

Doterajšr stav Zmeny Nový stav
Číslo — Druh

Výmera Vlastník,
2 od

m2
Číslo pozemku

(ind oprdv. osobo)
parcely Výmera Druh

Dlel porcele m parcely parccyJ pozemku
LV ( E KN RN ha rn2 Číslo Číslo ha rn‘ kód adresa, (sídlo)

Sto prákny

522 1/11 7483 zasIpí. I I 19/l 217 ( I/l I 777 zostpL ) Bolero/Sl
4 12072 715

70 721/I 380

252 9447 486 orná p. 5 720/3 5 (94,2; 447 orná p. ) delto

8 72016 8
9 72017 2

12 721/3 24

301 95/1 777 ornd p. 3 7201; 267 ľ 95/l zaniká

7 720/S 69
II 1214 472 ‚

237 5;; 6557 oslpL 2 1794 6 (571 6544 ost pí.) OoterojSf

6 12014 7

7/11 277 HS/T 277 záhrodo JUDr. Mno SodinKovd
4 Senice Sl

(si; 6 7794 6 záhrado delto
4

3 95/l 267 120/? 26? zasIpí delto
78

4 VII 775 72012 775 zosl.pI. delto
18

5 94,2; 5 720/3 S zasípl. celto
78

(7 7 2014 7 zosl.pL delto

7 95/1 89 72015 89 zostpL detto
75

8 94,2? 8 72016 8 zasIpí delto
‚5

9 9447 2 72017 2 zasIpí. delto
IB

70 l/li 360 727/; 380 záhroda delto
4

II 95/I 472 727/2 472 zdhr000 delto
4

72 9447 24 727/3 24 záhrado delto
4

Spolu: gjj 7556 7556 9348

Stav pdľa reghtra C KN

179 223 záhrado 779/; 277 záhrado oko v stave prdvnom.
4

7794 6 záhrado delto

bdvm) 4

436 120 487 zasIpí. 120/l 261 zasIpí. delto
78

120/2 775 zasIpí. delta
78

720/3 5 zast.pI. delto
78

J 72014 7 zasIpí. delto
78

I. 676 — 19a7



PRÍLOHAČ. 6b3

Legendo: kdo spdsobu qužfvon?o 4 Pozernak prevo2ne v zostavanorn Uzemí obce olebo v zdhrodkdrskej asade. no ktorcm so pestuje zelenin o c vatře...

18 Pozemok, no Mororn je dvor

15 Pozemok, na w!orom je postavená bytová budovo označená spisným č(slom

Poznámko: Ajmero E KN port. Č. 9V? so upravuje no stav C KN.
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PRÍLOHA Č.

Kul. úze ?1

PALÚDZKA
- M;er.a 1 1000

Okres úraz
Liptovský Mikuláš
stasL-d:ry c.chor

Okťc Obec
- Liptovský Mikuláš LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
č:slo zdkcz<y Vcktcrcvó ‘nua

1cl 94/2018

KÓPIA

Vy clo

KÁTASTRÁLNEJ
in par:o 2099/3. 2099/142...

12.01.2016
Mel c

Moniko HmČ čarová

MÁP;YK sPopjAnj

‘ kc ĺ
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kotcst‘áry OCior

673
12.01.2016

Kol
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v;€-. 1 :1000

Oec 03ec
Liptovský MikuIdš LiPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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M g4floie

KÓPIA KATASTRÁLNEJ
‘n parce.u 2099/3, 2099/142...

VyiuLovil
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Moniko Hmčiorovd
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MAPKA http://mapka.gku.

I

— V —
k.u. DKOLICNE
o J Slovenská republi

Okclicne (843385), pC

741/5

3ao

PRÍLOHAČ. 44b)

740/14

(booM‘)

740/1

40

Územno-správne členenie, Katastrálna mapa

/HeI

MAPKA

27.10.2016 16:10
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VÝKAZ VÝMER

PRÍLOHA Č. r
Doterajši stav Zmeny Nový stav

Číslo
D

FK J Výmera Druh k od
ČlsIo výmera Druh Vlastnlk

vložk ‘Y
e parcele ni2 parcely ni2 pozemku (má opráv. osoba)pozemku parcely —LV PK KN ha ni2 Číslo Číslo ha m2 kód adresa (sídlo)

4 V PRA VNY J5 TQ7OŽNÝ S REGISTROP4Qfl
324 1W! 65! osWp 1*! P osWp ďoPevjšé

29
I533 57Ó osiatpě PR-IrwnLsro

99 LKaJít4-a22
Mw

Spo‘i 651 65!

Ĺeoen. kc3dssobu wbWn oozemko

29- Pozemok, na k1oiwn okrasná zábrad iá a siďisková zWeii pa* a
k 4rnhá zeied a snýjmemak na ‚kmaá,é apow7Jke ivžň‘ank
99- Pazemok I9tzžinnýpďa divbupozem4v

.SpopIa1nené v zmysle zákona NH SR Č. 135/1995
j o sp,ávnych popl.tkub“

- I
GeomehicJý p‘án je podkiadom na pMvne úkony, keď údaje doIeajšieho stavu výkazu výmer sů zbodné 5 údajmi plabiých vý$w z katastra neřinuleinoslí

Vyhotov

DŘa. Meno‘
300520(7

Nové harúce bdi v piimde označené

VyklovteI Kraj

GEXÉ744LAfPD,si
HYébo ‚

ičo 473243(7

ŽIM* Okres
LpíovskýMav/áš [Obec

Katasú. I Číslo I Mapový‚emie LflvsýMth2 ) plánu L%tvWMMiüš2.62!

GEOMETRICKÝ PLÁN

‚‘tou
Záznam poiimbnébo meľania (meračský náčil) Č.

3125

Súmdnice bodov označeiiých Čislami a oslahé me
račské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii

C ‚C Inn, •1 c Cn .nn
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PRÍLOHA Č. 31.
© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Zob Iii)

Export
Žilinský kroj Lip;ovský Mikuláš Liptovský

Vytlačeně z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužitelné na právne úkony, (1/ti
Dátum: 1Ď11.2Q17



® Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

PRILOHA Č.

Export
Žilinský kraj Liptovský MikuIš Liptovský M[kuléš

_______________________

Vytlačené z aptikácle Mapový khent ZBGIS. Nepoužiteľně na právne úkony. (1 /1
Dátum: 16.112017
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PRÍLOHA Č. JY

ČISIO D
iV Výmera Druh

R Od Čisto výmera Druh Vlastmk

vložk pary • parele m2 parcely m2 pozemku (má opráv. osoba)
pozemku parcely — —

LV PK J KN ha!
Člslo Čub ha m2 kód adresa (sldlo)

ISiLPRAVNY JE TomžNýsBEGISrpQfscK(

/522 773153 1470 zastavpí 773‘153 165 zastavpí dotemjš/

22

1522 773244 2 zastavpt zarwké

773265 32 zas1avp
18

rn 4 zaslavpí dote,ajW

18

mr IF! zasbr‘p Mesto

25 «olovsÁý AXvili

1523 773179 513 nstavp 773‘!?? 6.‘? zas!avpí
18

2fl2J 57 zastavp
25 LIovsÁý tt3aš

771269 9 zastavpi 1Io

I 25

/523 773239 !G9 zastavpt ?fl239 51 zastavpí
l8

m7m 9 zastavp Aleno

25 Lo;ovskýtt;ÁuJš

Spo- 2223 2223

gj4 ÁdWsoósa nvi.4‘ania zemAow

27- Parejnok na Álwafl pcstavmá kzĎSkg stakta - cesmá, msMa a

účelová komwz-kiv, %sni vesta, pofná cesta, chodník, nekrjlá parkoWskv a
kh súčssh
1e-Pazcrnok na kzb.vm» okr
25- Pozemok, na kto,vmje postavená osta6J Wk‘a4 stavba aksúČasS

‚SpoplaLnené v 2mysbe zákona NR SR Č. Z z.
O správnych poplatkocha

Gcomeický plán je padom na právne úkoiy, kaď údaje dotegJšieho stavu vý4cazu vwer sÚ zhodnó $ údaW ptalnýth výpLsav Z katast‘a nehnutefnosU

VtoIovĺteí Kraj Žik,s4 Okres tlovsAýMiktdä t!ovs4ý4hXvíiš

GEODET- KA, 51:0,, Katastr a“‘‘% ČIslo Mapový
eie J 44O2d5P5-25V16 Ii č.

vl Ja*vs*á 97222
ú3lOSlťotcvsÁýMiWái G EOMETRI CKÝ PLÁN oaremkuvpait 773 267aj 773270

Doterajši stav Zmeny

vÝI<AZWMER

Nový stav

Dňa

V>totcv

Meno:
22042016

Nc,é hranice holi v prlmde označené

Aulodzačne overg

p‘on lZLWmli

Zznm podron6ho merania (meratský náčrt) L

1231

sd overi1 bjbica Parči1tov

Sú‘anice bdov označených čWami a cstaUi me

raČst udaje sú u‘ožené vo všeobecnejdokumentácä
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