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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

F

NAVRH 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

komisia úzeniného rozvoja a výstavby MsZ dňa 12.052021 prerokovala z hI‘adiska územnoplánovacieho

návrh na zriadenie vecného bremena cez pozemky vo vlastníctve mesta a odporučila, doplniť do zmluvy

zmluvnú pokutu v prípade neodbornej realizácie prác tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia

a odporúča ho MsZ schváliť.

II. schvaluje

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecnóho bremena spočivajúce v pré ve uloženia

inžinierskych sjetí (vodovodné a kanaíizačné prípojky) v kú. Liptovský Mikuláš, na ul. Námestie

Osloboditeľov (pešla zóna) — medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš

ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 6548/7 a parc. č. KN-C 6549/3 (LV č. 4401) a budúcim

oprávneným z vecného bremena, spoločnosťou LM Square, s. r. o., 50 sídlom Námestie Osloboditelov

799/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46220 933, ako vlastnikom budúcich vodovodných a

kanalizačných prípojok. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena spočivajúce v práve uloženia

inžinierskych sietí (vodovodné a kanalizačné prĺpojky), cez pozemky parc.č. KN-C 6548/7 a parc. č. KN-C

2



6549/3 a práva vstupu za účelom prevádzkovania týchto síetĺ v prospech vlastníka budúcich inžinierskych

sietí, ako budúceho oprávneného z vecného bremena.

a.) V zmluve bude uvedené, že budúci oprávnený z vecného bremena sa zavázuje, že uloženie

vodovodných a kanalizačných prípojok (ďalej aj ako “prípojky“) bude realizovať v jednej ryhe

s tým, že práce budú vykonané ručným výkopom a rozoberaním dlažby, nie rezaníni, a po

ukončení stavebných prác na pozemkoch parc.č. KN-C 6548/7 a parc. č. KN-C 6549/3 vo

vlastníctve mesta bude dlažba uložená v póvodnom klade dlažby pešej zóny (tj.

s uvedením dlažby pešej zóny do póvodného stavu).

b.) balej bude v zmluve uvedené, že v prípade poruchy, havárie prĺpojok, keď bude budúci oprávnený

z vecného bremena odkrývať dlažbu pešej zóny, zavázuje sa dodržat podmienky dohodnuté v

predchádzajúcom ustanoveni. Budúci oprávnený z vecného bremena zodpovedá za všetky škody,

ktoré budúcej strane oprávnenej z vecného bremena vzniknú v súvislosti s uloženými prípojkami

a/alebo ich neodborným uložením a/alebo nedodržan[m dohodnutých podmienok uvedenia dlažby

pešej zóny do póvodného stavu.

V pripade, že budúci oprávnený z vecného bremena poruší dohodnuté povinnosti uvedené v odseku a.)

a b.), zaväzuje sa zaplatíť budúcemu povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške vzniknutej

škody. Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvori po realizách vodovodných a kanalizačných

prípojok k existujúcim stavbám »Stánok č. 1« a „Stánok č. 2‘ (bez súp. č.) 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 z vecného bremena, t.

J. mestu Liptovský Mikuláš, a to najneskór do 90 dni odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného

rozhodnutia uvedenej stavby resp. v prĺpade, ak sa na stavbu uloženia inžinierskych sieti nevyžaduje

vydanie stavebného povolenia, do dvoch rokov odo dňa vydania oznámenia prislušného stavebného úradu

vo veci ohlásenia drobnej stavby stavebnĺkom, Strana oprávnená z vecného bremena zaplatí strane

povinnej z vecného bremena za zriadenie a časovo neobrnedzené využívanie práva uloženia inžinierskych

sietí cez pozemky vo vlastníctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkoni v čase

uzatvoreriia zmluvy o zriadení vecného bremena, Ide o uzatvorenie zmluvy podľa 9 ods. 2 písm. e)

zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

ing. Ján Bicháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2021
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Důvodová správa

Spoločnosť LM Square, 5. r. .‚ so sídlom Námestie Osloboditeľov 799/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 220

933 (d‘alej len „spoločnost“), ako investor plánuje uložiťvodovodné a kanalizačně prípojky v kú. Liptovský Mikuláš

na Námestĺ Osloboditel‘ov (pešia zóna) k existujúcim stavbám, ato: „Stánok č. la Stánok Č. 2‘ (bez súp. č.), na

pozemkoch parc.č. KN-C 6548/7 a parc.č. KN-C 6549/3 vo vlastníctve mesta. Z uvedeného dóvodu spoločnosť

požiadala o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve O zriadení vecného bremena spočĺvajúce v práve uloženia

vodovodných a kanalizačných pripojok cez pozemky parc.č. KN-C 6548/7 a parc.č. KN-C 654913 vo vlastníctve

mesta v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie.

Tunajší odbor ŽP a dopravy podľa vyjadrenia zo dňa 05.02.2021 súhlasĺ 50 spösobom uloženia a realizácie

inžinierskych sietí, za splnenia podmienky, že verejné priestranstvo (pešia zóna) bude uvedené do póvodného

stavu vrátane presne rovnakého typu dlažby a jej uloženia. Referát hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš

podľa vyjadrenia zo dňa 01.03.2021 nemá k uloženiu inžinierskych sletí námietky, za podmienky dodržania

dohodnutého postupu, tj. že realizácia vodovodnej a kanalizačnej prĺpojky bude realizovaná vjednej ryhe stým,

že práce budú realizované ručným výkopom a rozoberaním dlažby nie rezanim a po ukončení stavebných prác

na pozemkoch parc.č. KN-C 6548/7 a parc.č. KN-C 6549/3 vo vlastnictve mesta bude dlažba uložená v póvodnom

klade dlažby pešej zóny (tj. s uvedením pozemkov do póvodného stavu).

Na základe uvedených skutočností navrhujeme so spoločnosťou LM Square, 5. r. o., uzatvorenie Zmluvy

o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí v zmysie ustanovenia 9 ods. 2

písm. e) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obci v platnom zneni, ktorá bude podkladom pre prislušný stavebný

úrad.
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KATASTRÁLNA MAPA
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LEGENDA
® PRWÁJANA NEHNUTELNOSTyv VEREJNÝ VODOVOUVP VOUOVODNA PRIPOJKA RE DN 25

EVŠ EXISTUJOCA VOUOMERNA ŠACHTAUžkQ vcdovodnej prípoJky cetkorn 12,0 m

3BSPIH VÝKRESU

VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRtPOJKA

VK VEREJNA KANALIZÁCMKP KANALUAČNÁ PRIPOJKA PVC DN 150
HRŠ HLAVNÁ REVZNA ŠACHTA SUTOKOVÁ 45 DM 400

Dltka kQnoUzQčnej prlpojky celkon 145
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SOHVÁLľL;

VYPRACOVAL:lr‘g TOMÁŠ BENIKOVSKÝ
Ing. MAREK HULEC

MIESTG STAVBY LIPT. MIKULAŠ

LtpravsÁ vODÁRENSKÁ SPSLDČNDSt. os.LIPT, MIKULÁŠ

tNVESTQR LM Square1 s. r. o.
—

_________

Nehnutelnost - stánoj4

Situdco

DATUM
19.06.aoeŮ

rIČEL
RS

ZÁKAZ. ČtSLC Ja—l4
FORMÁT

1A4

H!ERKA
ČÍSLOVÝKŘÉŠU1:250



LEGENDA

PRÍLOHA Č. 3

/

I

(f) PRIPAJANA NEHNUTELNUStyv VEREJNÝ VODOVOD
VP VO!JOVOBNA PRIPOJKA PE BN 25

DLžka vodovoclnej prípojky cekon 7,0 n

ř‘24

tosrot
G. MIĹVL4G4

/

VEREJNÁ KANAL1ZÁC1
KANALIZAČNA PRIPOJK

Dtžka knaUzočnej prĺpojky

PVC DN 150
cetkom 3,0 nSCHVÁLIL‘

VYPRACOVAL
Ing. TOMÁŠ 8ENJKOVSKÝ Ing MAREK HULEC

-

MIESTO STAVBY LĺPT. MIKULÁŠ—fl—

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SFOtOČNOSt, as.

INVESTOR LM SqL4QrG, S r. O.
LIFT. MIKULÁŠ

OBJEKT

DATUM 19.06.2020Nehnutelnost - stúnok
OČEL PO RS
ZÁKAZ. Č!SLO 20—14

OBSAH VÝKRESU
—

FORMÁT M
VQBOVOBNA A KANALiZAČNÁ PRIPOJKA

‚ -

MIERKA ČtSLO VÝKRESU
SVtUQCIQ

1‘250 3.
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