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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 09. 09. 2021 číslo 12021

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

nakladanie s majetkovými právami mesta

návrh na zriadenie budůceho vecného bremena v k. ú. Palúdzka, ul. Paiučanská Ing. Peter

Korman, Dullova 16, 038 61 Martin — vrútky a Ing. Anna Zemanová, Kankovského 1236, 182 OO

Praha 8

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

kornisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 01. 06. 2021 prerokovala z hI‘adiska územnoplánovacieho

návrh na zriadenie vecného bremena cez pozemky vo vlastníctve mesta tak, ako je uvedené v časti II. tohto

návrhu a odporúča ho MsZ schválíť podľa grafickej prílohy.

schval‘uje

uzatvoreníe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uioženia

inžinierskych sletí (kanaiizácia, STL plynovod a STL plynové prípojky, vonkajšie silnoprúdové rozvody!

teiekomunikačná slet) podia 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení

v k. Ú. Palúdzka, ul. Paiúčanská — medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský

Mikuláš ako vlastníkom pozernkov parc. č. KN-C 2099/55, KN-C 2099/15, KN-C 2099/22 a KN-C 2099/245

(LV Č. 4401) a budúcim oprávneným zvecného bremena - investormi Ing. Peterom Kormanom, trvale
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bytom Dullova 16, 038 61 Martin — Vrútky a Ing. Annou Zemanovou, trvale bytom Kankovského 1236,

182 00 Praha 8, ako vlastníkmi budúcich inžinierskych sietĺ — SO 04 kanalizácia, SO 05 STL plynovod

a STL plynové prĺpojky, SO 06.1 vonkajšie silnoprúdové rozvody, SO 07 telekomunikačná siet‘. Predmetoni

zmluvy bude zriadenie vecného bremena spočivajúce v práve uloženia inžinierskych sietĺ, ato „SO 04

kanalizácia“ cez pozemky parc. č. KN-C 2099/1 5, KN-C 2099/22, KN-C 2099/55, „SO 05 STL plynovod

a Sil plynové pripojk cez pozemok parc. č. KN-C 2099/55, „SO 06.1 vonkajšie silnoprúdové rozvody

cez pozemky parc. č. KN-C 2099/55, KN-C 2099/15, KN-C 2099/22, KN-C 2099/245, „SO 07

telekomunikačná sier cez pozemky parc. č. KN-C 2099/55, KN-C 2099/15, KN-C 2099/22, KN-C 2099/245

a v práve vstupu za účelom prevádzkovania týchto sietí v prospech vlastníka inžinierskych sieti - SO 04

kanalizácia, Soos STL plynovod a STL plynové prípojky, SO 06.1 vonkajšie silnoprúdové rozvody, SO 07

telekomunikačná sieť ako budúceho oprávneného z vecného bremena.

Zn,luva o zriadeni vecného bremena sa uzatvori po realizácfl inžinierskych sietĺ - SO 04 kanalizácia, SO

05 STL plynovod a STL plynové prípojky, SO 06.1 vonkajšie silnoprúdové rozvody, 5007 telekomunikačná

sieť, vybudovaných v rámci stavby:,, BV 11 rodinných domov a technická infraštruktúra parc. č. KN-E

1310/1 a 131012, k. ú. Palúdzka“ vrozsahu vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne, ato na

základe žiadosti o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorú podá budúci oprávnený

z vecného bremena budúcernu 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 prípade, ak sana stavbu uloženia inžinierskych sietí nevyžaduje vydanie stavebného povolenia, do dvoch

rokov odo dňa vydania oznámenia prĺslušného stavebného úradu vo veci ohlásenia drobnej stavby

stavebnikoni. Strana oprávnená z vecného bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena za

zriadenie a časovo neobmedzené využívanie práva uloženia inžinierskych sietí -5004 kanalizácia, SO 05

STL plynovod a STL plynové pripojky, SO 06.1 vonkajšie silnoprúdové rozvody, SO 07 telekomunikačná

sieť, cez pozemky vo vlastníctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v čase

uzatvorenia zmluvy o zriadeni vecného bremena. Ide o uzatvorenie zmluvy podIa 5 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

Ing. Peter Korman, trvale bytom Dullova 16, 038 61 Martin — Vrútky a Ing. Anna Zemanová, trvale bytom

Kankovského 1236, 182 00 Praha 8 sú podielovými spoluvlastnikmi nehnuteľnosti, nachádzajúcich sa v k. ú.

Palúdzka, ul. Palúčanská, ato pozemkov parc. č. KN-E 1310/1 a KN-E 1310/2, zapísaných v katastrl

nehnutel‘ností na LV Č. 3347 a plánujú ako investori realizovať na predmetných pozemkoch výstavbu rodinných,

rekreačných domova technickej infraštruktúry v rámci stavby: „18V 11 rodinných domova technická infraštruktúra

parc. č. KN-E 1310/1 a 131 0/2, k. ú. Palúdzka“.

Ked‘že súČasťou predmetnej výstavby je aj vybudovanie inžinierskych sietí, ktoré budú realizované na pozemkoch

vo vlastnictve mesta LIptovský Mikuláš, požiadali mesto, v zastúpenĺ spoločnosti PRODESIGN STUDIO, s.r.o.,

Nám. Sv. Egidia 63/28, 058 01 Poprad, IČO: 36497011 o zriadenie budúceho vecného bremena na uloženie

inžinierskych sletí, ato: ato „SO 04 kanalizácia“ cez pozemky parc. č. KN-C 2099/1 5, KN-C 2099/22, KN-C

2099/55, „SO 05 STL plynovod a STL plynové prípojky“ cez pozemok parc. č. KN-C 2099/55, „SO 06.1 vonkajšie

silnoprúdové rozvody“ cez pozemky parc. č. KN-C 2099/55, KN-C 2099/15, KN-C 2099/22, KN-C 2099/245, „SO

07 telekomunikačná siet“ cez pozemky parc. č. KN-C 2099/55, KN-C 2099/1 5, KN-C 2099/22, KN-C 2099/245 a

práva vstupu za účelom prevádzkovania týchto sietí v prospech vlastníka inžinierskych sietí ako budúceho

oprávneného z vecného bremena v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie.

Tunajši odbor dopravy a životného prostredia podIa vyjadrenia zo dňa 10. 05. 2021 súhlasi s uložením

a realizáciou inžinierskych sjetí stým, že nžinierske slete „SO 06.1 Vonkajšie silnoprúdové rozvody“ a „SO 07

Telekomunikačnú siet‘“ odporúča viesť čo najbližšie k eXistujúcim stavbám, a to: „Bytový dom“ súp. Č. 632

postavený na pozemku parc. č. KN-C 2099/11 a „Bytový dom“ súp. Č. 635 postavený na pozemku parc. č. KN-C

2099/26 tak, aby nebolo zaťažené budúce využitie mestských pozemkov. PodIa stanoviska referátu hlavného

architekta mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 10. 05. 2021 k uzatvoreniu budúcej zmluvy O zriadeni vecného

bremena nemá námietky za podmienky, že inžinierske siete — „SO 06.1 Vonkajšie silnoprúdové rozvody“ a „SO

07 TelekomunikaČnú siet‘“ budú umiestnené čo najbližšie k bytovým domom súp. Č. 635 a 632 a mimo detského

ihriska. Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši dňa 01. 06. 2021

posúdila predmetnú žiadosV a odporučila uzavrieť zmluvu O budúcej zmluve O zriadeni vecného bremena.

K vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia je potrebné preukázať zo strany stavebníka vlastnícke

alebo mé právo k pozemkom v zmysle 5 139 ods. 1 zákona č. 50/1 976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom

poriadku v platnom znení, ktoré ho oprávňuje na zriadenie stavby, a preto navrhujeme uzatvorenie zmluvy

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí v zmysle ustanovenia 5 9 ods. 2

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ktorá bude podkladom k vydaniu stavebného

povolenia k stavbe. „ 18V 11 rodinných domov a technická infraštruktúra parc. Č. KN-E 1310/1 a 1310/2, k. ú.

Palúdzka“.
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