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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 10. 06. 2021 číslo /2021

K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a

nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

1. komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 12. 05. 2021 prerokovala z hľadiska územnoplánovacieho

návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na výstavbu trafostanice a zrnluvy o budúcej zmluve

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

II. schvaluje

1. uzatvorenie Zmluvy O budúcej zmluve o zr/aden! vecného bremena spočívajúce v práva uložen/a

inž/n/erskych s/et! (NNK-nízke napát/e zemné, VNK-vysoké napátíe zemné) pod/a 9 ods. 2 písm. e)

zákona č. 138!1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj

prebytočného nehnuterného majetku vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš pod/ä Qa ods. 8 písm. e)

zákona č. 138ĺ1991 Zb. o majetku obci vplatnom znení ako prípad hodný osob/tného zretefa, v k. Ú.

Demánová, nas/edo vne:

1.1 uzatvoren/e Zmluvy O budúcej zmluve o zr/aden! vecného bremena spočívajúce v práve uložen/a

/nž/nierskych s/elf (NNK-nízke napät/e zemné, VNK-vysoké napá tle zemné) v k. ú. Demánová ‚ na ul.

Dlž/ny, Demänovská cesta — medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako

vlastnĺkom pozemkov parc. č. KN-C 312, KN-C 3/1, KN-C 5/5, KN-C 5/6, KN-C 5/1 (LV Č. 355) a budúcim

2



oprávneným z vecného bremena, spoločnosťou Stredoslovenská dístribučná a. S., 50 sídlom Pri

Rajčianke 2927/8,01047 Žilina, IČO: 36442 151, ako vlastnikom budúceho VN a NN vedenia. Predmetom

zmluvy bude zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí, a to NN vedenia

cez pozemky parc. č. KN-C 5/5, KN-C 5/6, KN-C 5/1 a VN vedenia cez pozemky parc. č. KN-C 5/5, KN-C

3/2, KN-C 3/1 (LV Č. 355) a práva vstupu za úČelom prevádzkovania týchto sieti v prospech vlastníka VN

a NN vedenia ako budúceho oprávneného Z vecného bremena. Oprávnený z vecného bremena sa

v Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zaviaže k povinnosti dodržania podmienky, že

predmetné vedenie bude umiestnené minimálne 2 m od existujúceho chodnĺka pre pešich.

Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácfl elektrického VN a NN vedenia

vybudovaného v rámci stavby: „12168 Liptovský Mikuláš — Demänová — Rozširenie VNS, VNK v

rozsahu vyznačenom na porealizaČnom geometrickom pláne, a to na základe žiadosti o uzatvorenie

zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorú podá budúci oprávnený z vecného bremena budúcemu

povinnému zvecného bremena, t. j. mestu Liptovský Mikuláš, ato najneskór do 180 dni odo dňa

nadobudnutia právoplatnosti kolaudaČného rozhodnutia uvedenej stavby, resp. v pripade, ak sa na stavbu

uloženia inžinierskych sieti nevyžaduje vydanie stavebného povolenia, do dvoch rokov odo dňa vydania

oznámenia príslušného stavebného úradu vo veci ohlásenia drobnej stavby stavebnĺkom. Strana

oprávnená z vecného bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena za zriadenie a časovo

neobmedzené využívanie práva uloženia VN a NN vecienia cez pozemky vo vlastníctve mesta jednorazovú

odplatu stanovenú znaleckým posudkom v Čase uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena. Ide

o uzatvorenie zmluvy podľa 59 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

1.2 uzatvorenie Zmluvy O budúcej kúpnej zmiuve na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vo

vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš podia 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138ĺ1991 Zb. o majetku obcí

vpiatnom zneni ako prípad hodný osobitného zreteľa, v k. ú. Oemänová — na Časť pozemku parc. č. KN-C

5/5 zastavané plochy a nádvoria O výmere cca 37 m2 (LV Č. 355), nachádzajúci sa na ul. Dlžiny,

spoločnosti Stredoslovenská distribučná a. s., 50 sídlom Pri RajČianke 2927/8, 01047 Žilina, IČO: 36

442 151, ako budúcemu kupujúcemu. ÚČelom budúceho prevodu bude majetkovoprávne vysporiadanie

Časti pozemku parc. Č. KN-C 5/5, na ktorom bude umiestnená stavba trafostanice v rámci stavby: „12168

Liptovský Mikuláš — Demänová — Rozšírenie VNS, VNK . Kúpna zmluva medzi zmluvnými stranami sa

uzatvori po realizácii výstavby trafostanice v rámci stavby: „12168 Liptovský Mikuláš — Demänová —

Rozšírenie VNS, VNK, podľa porealizaČného geometrického plánu, a to na základe žiadosti O uzatvorenie

kúpnej zmluvy, ktorú podá budúci kupujúci budúcemu predávajúcemu, t. j. mestu Liptovský Mikuláš, a to

najneskór do 180 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudaČného rozhodnutia uvedenei stavby,

resp. v prípade, ak sa na stavbu nevyžaduje vydanie stavebného povolenia, do dvoch rokov odo dňa

vydania oznámenia príslušného stavebného úradu vo veci ohlásenia drobnej stavby stavebnikom. Kúpna

cena bude stanovená znaleckým posudkom vypracovaným na náklady budúceho kupujúceho v Čase

vyhotovenia zmluvy. Ide o budúci prevod majetku mesta z dČvodu hodného osobitného zretel‘a, na

schválenie ktorého je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, priČom uvedený budúci prevod podlieha

zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

3



Dóvod hodný osobitného zretel‘a:

pozemok, ktorý bude predmetom odpredaja, bude slúžiV na výstavbu novej verejnoprospešnej stavby

trafostanice‘, ktorá nahradĺ jestvujúcu technicky zastaralú dvojstlpovú trafostanicu, pričom bude slúžiť

ako distribučné zariadenie širšiemu okoliu; ďalej ide o všestranný rozvoj územia a o potreby oby‘ateľov;

uvedenou výstavbou sa zároveň skvalitní dodávka elektrickej energie v dotknutej oblasti. Na základe

týchto skutočností je prevod účelný len pre konkrétneho záujemcu.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2021
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Dóvodová správa

Stredoslovenská distribučná, as, So sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina, Ičo: 36442 151, ako investor

stavby, plánuje rozšíriť podzemné VN a NN vedenie v k. ú. Dernánová na ul. Dlžiny a Demänovská cesta v rámci

stavby. „12168 Liptovský Mikuláš — Demánová — Rozširenie VNS, VNK“, pričom nová trafostanica bude

umiestnená na časti parcele č. KN-C 5/5 vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš (LV Č. 355), NN vedenie cez

pozemky parc. č. KN-C 5/5, KN-C 516, KN-C 5/1 a VN vedenie cez pozemky parc. č. KN-C 5/5, KN-C 3/2, KN-C

3/1 (LV Č. 355), vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš. V rámci tejto stavby spoločnosť plánuje odstrániť zlý

fyzicky zastaralý stav VN technológie v trafostanice 1 51/ts/61 1_Zádvorie. Výmenou VN rozvádzaČa a Časti VN

káblového vedenia Z tejto TS sa eliminuje poruchovost‘ prevádzky. Ďalej je účelom stavby vybudovaf nový prepoj

VN zemným káblovýni vedením v úseku stavby (pri kultúrnom dome), čím sa navýši distribučná kapacita.

Výmenou trafostanice, demontážou úsekových odpojovaČov a demontážou existujúceho VN vzdušného

holovodiČového vedenia medzi k. ú. Demánová a k. ú. Bodice, ktoré je vedené naprieČ pozemkami, kde sú

postavené RD, sa výrazne odbremení zabratá časť dotknutých pozemkov (aktuálna šírka ochranného pásma

v trase VN vzdušného vedenia je 20 m). Rekonštrukciou existujúcich NN vzdušných vedení sa odstráni ich zlý

fyzický stav. Rekonštruované a presmerované NN vedenia sa uložia v póvodných trasách VN a NN vedení. Celou

stavbou sa minimalizuje poruchovosť prevádzky a značne zvýši kvalita dodávky elektrickej energie. Z uvedeného

dóvodu spoločnosť požiadala mesto Liptovský Mikuláš o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zrnluve o zriadeni

vecného bremena spočívajúce v práve uloženia nžinierskych siete cez pozemky vo vlastníctve mesta a Zmluvu

o budúcej kúpnej zmluve, v zniysle spracovanej projektovej dokumentácie.

Tunajší odbor dopravy a životného prostredia podIa vyjadrenia zo dňa 06. 08. 2020, realizáciu stavby odporučil

za podmienky, že predmetné vedenie bude umiestnené minimálne 2 m od existujúceho chodníka pre peších

z dóvodu výstavby budúceho cyklochodníka.

Útvar hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš podía vyjadrenia zo dňa 05. 08. 2020, z hľadiska územného

plánu mesta Liptovský Mikuláš nemá námietky k rozšireniu a umiestneniu VN a NN vedenia stým, že bude

rešpektované rozširenie cesty 11/584 ako B2MZ 8,5/50 a navrhovanej križovatky podIa platného ÚPN LM.

Na základe uvedených skutočnosti navrhujeme so spoločnostou Stredoslovenská distribučná, as. uzatvorenie

Zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena na uloženie inžinierskych sieti v zmysle ustanovenia 9

ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni a uzatvorenia budúcej kúpnej zmluvy

podIa 5 9a ods. 8 pism. e) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obci v platnom zneni. Zmluvy budú podkladom

k vydaniu stavebného povolenia k stavbe: J21 68 Liplovský Mikuláš — Dernänová — Rozširenie VNS, VNK‘.
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