
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 11 . januára 2018 číslo 3/2018 

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

Me s tské z a s tupite ľ s t vo 

I. konštatuje, že 

1. komisia finančná a majetkovoprávna MsZ prerokovala dňa 11 .01 .2018 návrh na predaj 
prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami 
mesta tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia a odporučila ho schváliť. Mestská rada 
prerokovala dňa 11.01 .2018 návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do 
nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia 
a odporučila ho schváliť. 

2. Dňa 24. marca 2017 Mestské zastupiterstvo v Liptovskom Mikuláši schválilo uznesenlm č . 

15/2017 obsah Memoranda o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia pomnlka s menami 
vojakov Ozbrojených sil SR, ktorl zomreli pri vykonávani služobnej či nnosti v zahran ičných 

vojenských operáciách. 

3. Dňa 17. augusta 2017 Mestské zastupiterstvo v Liptovskom Mikuláši schválilo uznesenlm č . 

55/2017 predaj prebytočného nehnuterného majetku spôsobom podra § 9a ods. 8 plsm. e) 
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni ako prlpad hodný osobitného zretera, v 
k. ú. Liptovský Mikuláš - pozemku parc. Č. KN-C 7243/17 ostatné plochy o výmere 239 m' podra 
geometrického plánu Č. 204-59/2017, nachádzajúceho sa na Háji Nicovô v bllzkosti pomnlka 
padlých hrdinov - v prospech Slovenskej republike v správe Ministerstvo obrany Slovenskej 
republiky, Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, IČO : 30845572, za kúpnu cenu 1 euro za účelom 
vybudovania pomnlka na pozemku parc. Č. KN-C 7243/17 s menami vojakov Ozbrojených sil 
Slovenskej republiky, ktorl zomreli pri vykonávani služobnej činnosti v zahran ičných vojenských 
operáciách a mierových pozorovaterských misiách. 

4. Dňa 04.10.2017 bola podplsaná Zmluva o spolupráci medzi Slovenskou republikou -
Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a mestom Liptovský Mikuláš, predmetom ktorej je 
spolupráca pri vybudovan i pomnlka s menami vojakov Ozbrojených sil SR, ktorí zahynuli pri 



vykonávani služobnej činnosti v zahraničných vojenských operáciách a mierových 
pozorovaterských misiách v areáli susediacom s Pamatnlkom a vojnovým cintorlnom na Haji 
Nicovô pri Liptovskom Mikuláši. 

II. schvaľuje 

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena spočfvajúce v práve uloienia 
inžinierskej siete (NN prfpojky verejného osvetlenia) vk. Ú. Liptovský Mikuláš - medzi budúcim 
povinným z vecného bremena, mestom liptovský Mikuláš ako vlastnikom pozemku KN-C 
7243/12 a budúcim oprávneným z vecného bremena, Slovenskou republikou - Ministerstvom 
obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, lCD: 30845572, ako vlastnikom 
budúcej NN prfpojky verejného osvetlenia. Predmetom zmluvy bude zriadenie časovo 

neobmedzeného a bezodplatného vecného bremena práva uloženia inžinierskej siete, a to NN 
prlpojky verejného osvetlenia cez pozemok parc. Č. KN-C 7243/12 a práva vstupu za účelom 
prevádzkovania tejto siete v prospech vlastnika nehnuternosti, a to pozemku parc. Č. KN-C 
7243/17, zaplsaného v katastri nehnuternostl na LV č. 8415, ako budúceho oprávneného 
z vecného bremena. 
Riadna zmluva o zriadeni vecného bremena sa uzatvori po realizácii NN prlpojky verejného 
osvetlenia vybudovanej v rámci stavby: .Pomnlk prfslušnlkom Ozbrojených sil SR - Liplovský 
Mikuláš" v rozsahu vyznačenom na po realizačnom geometrickom pláne, a to najneskôr do 90 dni 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby, resp. 
najneskôr do 90 dni odo dňa vydania ohlásenia drobnej stavby. Ide o uzatvorenie zmluvy podra 
§ 9 ods. 2 plsm. e) zákona Č . 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znenI. 

Dátum podpisu uznesenia: 12.01.2018 


