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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTQVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 02. 06. 2022 číslo 12021

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

a nakladanie s majetkovými právami mesta

- uzatvorenie Nájomnej zmluvy a Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného

bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sjetí v k. ú. Palúdzka -

vprospech J8L Trade II., s.r.o., Lucenkova 1222/14, 02601 Dolný Kubín

Mestské zastupitelstvo

konštatuje, že

komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 16.05.2022 prerokovala z hľadiska

územnoplánovacieho návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy a návrh na zriadenie vecného

bremena cez pozemky vo vlastníctve mesta tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia a

odporúča ho MsZ schváliť.

II. schvaluje

uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteIiého majetku mesta do nájmu

spósobom podlä ustanovenia 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretefa, v k. ú. Paiúdzka — čast‘ pozem kov parc.

Č. KN-C 2099/54, KN-C 2099/214 a KN-C 2099/217 /pozemky spolu o výmere cca 1988 m2!,

2



zapísané v katastri na LV Č. 4401, nachádzajúce sa na ul. Júliusa Lenka, v prospech nájomcu:

spoločnosti JL Trade II., s.r.o., so sídlom Lucenkova 1222/14, 026 01 Dolný Kubín, Ičo:

51 013 193, za úČelom vybudovania prístupovej komunikácie, chodníkov, parkovacích miest,

zelene a verejného osvetlenia, ktoré budú realizované v rámci stavby‘. „Obytný súbor Nová

Palúdzka Liptovský Mikuláš, II. etapa, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 596,40

eurlročne (t. j. 0,30 eur/m2/rok).

V nájomnej zmluve bude uvedené, že spoloČnost‘ ako investor vybuduje na vlastné náklady

prístupovú komunikáciu, chodníky, parkovacie miesta, zeleň a verejné osvetlenie podIa

spracovanej projektovej dokumentácie. balej bude v zmluve uvedené, že tieto stavebné

objekty po vydaní právoplatného kolaudaČného rozhodnutia stavby‘.,,Obytný súbor Nová

Palúdzka Liptovský Mikuláš, II. etapa“ prevedie investor stavby do vlastníctva mesta za cenu 1

euro a pozemky, na ktorých budú vybudované tieto stavebné objekty a nebudú vo vlastníctve

mesta taktiež za cenu 1 euro, resp. bude v prospech vlastníka týchto stavebných objektov

zriadené časovo neobmedzené vecné bremeno, inak mesto tieto stavebné objekty neprevezme

do svojho majetku. V nájomnej zmluve sa spoločnost zaviaže rešpektovať projektovú

dokumentáciu‘.,,Dostavba obytného súboru Palúdzka — L. Mikuláš — Úprava 2018/03“

a stanovisko Odboru dopravy, životného prostredia a výstavby zo dňa 26.03.2021 (sp. zn.

MsU/ŽDP-2021 /2979-2/MGa).

Ide o nájom majetku mesta z dövodu hodného osobitného zretel‘a, na schválenie ktorého je

potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, priČom uvedený prenájom podlieha zverejneniu na

úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Dóvod hodný osobitného zreteľa:

- spoloČnost‘ v rámci investiČnej akcie‘. „Obytný súbor Nová Palúdzka Liptovský Mikuláš, U.

etapa“ realizovanej na svojich pozemkoch parc. Č. KN-C 2099/342, KN-C 2099/343, KN-C

2099-344, KN-C 2099/345 a KN-C 2099/346 (LV Č. 5198) v k. ú. Palúdzka, vybuduje na

predmete nájmu na vlastné náklady prístupovú komunikáciu, chodníky, parkovacie miesta,

zeleň a verejné osvetlenie a tieto stavebné objekty po vydaní právoplatného kolaudaČného

rozhodnutia prevedie do vlastníctva mesta za cenu 1 euro,

- pre dané územie má mesto spracovanú PD. „Dostavba obytného súboru Palúdzka — L.

Mikuláš — Úprava 2018/03, ktorú je spoloČnosť ako investor stavby‘. „Obytný súbor Nová

Palúdzka Liptovský Mikuláš, II. etapa“ povinná rešpektovat‘,

- v tejto lokalite sa dodnes nenachádza prístupová komunikácia, chodník pre peších, parkovacie

miesta a verejné osvetlenie, a preto ich vybudovanie bude prínosom pre mesto a jeho

obyvatel‘ov a zároveň budú slúžit pre potreby d‘alšej výstavby.
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2. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve

uloženia inžinierskych sletí (vodovod, splašková kanalizácia, daždbvá kanalizácia a plynovod)

podl‘a ustanovenia 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení

v k. ú. Palúdzka — medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš

ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 2099/214 a KN-C 2099/217 (LV Č. 4401) a budúcim

oprávneným z vecného bremena, spoločnost‘ou JL Trade II., s.r.o., so sídlom Lucenkova

1222/14, 026 01, Ičo: 51 013 193 ako vlastníkom budúcich inžinierskych sietĺ (vodovod,

splašková kanalizácia, dažd‘ová kanalizácia a plynovod).

Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí, a to

vodovodu, splaškovej kanalizácie a dažd‘ovej kanalizácie a plynovodu cez pozemky parc. č.

KN-C 2099/214 a KN-E 2099/217 (LV Č. 4401) a práva vstupu za účelom prevádzkovania týchto

sietí v prospech vlastníka týchto sietí, ako budúceho oprávneného z vecného bremena.

Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácií vodovodu, splaškovej a dažd‘ovej

kanalizácie a plynovodu vybudovaných v rámci stavby: „Obytný súbor Nová Palúdzka II. etapa‘

v rozsahu vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne, a to najneskör do 90 dní odo

dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby resp. v prípade,

ak sa na stavbu uloženia inžinierskej siete nevyžaduje vydanie stavebného povolenia, do dvoch

rokov odo dňa vydania oznámenia príslušného stavebného úradu vo ved ohlásenia drobnej

stavby stavebníkom.

Oprávnený z vecného bremena zaplatí povinnému z vecného bremena za zriadenie a časovo

neobmedzené využívanie práva uloženia inžinierskych sletí cez pozemky vo vlastníctve mesta,

jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v čase uzatvorenia zmluvy o zriadení

vecného bremena.

Ide o uzatvorenie zmluvy podia ustanovenia 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v platnom znení.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022
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Dóvodová správa

Spoločnosť J8L Trade II., s.r.o., so sídlom Lucenkova 1222/14, 026 01 Dolný Kubín, Ičo: 51 013 193,

plánuje v meste Liptovský Mikuláš, v k. ú. Palúdzka (ul. Júliusa Lenka) vybudovat‘ stavbu. „Obytný

súbor Nová Palúdzka II. etapa“ na svojich pozemkoch parc. č. KN-C 2099/342, KN-C 2099/343, KN-C

2099-344, KN-C 2099/345 a KN-C 2099/346 (LV Č. 5198). Súčasťou predmetnej stavby podIa

územného rozhodnutia Č. MsÚ/ÚR a SP 2021/3266-3/MOu, ktoré nadobudlo právoplatnost‘ dňa

08.11.2021, má byt‘ okrem stavebných objektoch umiestnených na pozemkoch vo vlastníctve

stavebníka aj obojsmerná komunikácia, chodník, prístupové cesty a parkoviská a napojenie na siete

technického vybavenia (prívod pitnej vody, splaškové vody, dažd‘ové vody, STL plynovod a verejné

osvetlenie), ktoré sú z časti umiestnené na pozemkoch parc. č. KN-C 2099/214 a KN-E 2099/217 (LV

Č. 4401) vo vlastníctve mesta.

Z uvedených dóvodov požiadala spoloČnost‘ mesto o nájom pozemkov za účelom výstavby

komunikácie, chodníkov, parkovacích miest a verejného osvetlenia, ako aj zriadenie budúceho

vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí (vodovod, splašková kanalizácia, dažd‘ová

kanalizácia a plynovod)

Tunajší odbor dopravy, životného prostredia a výstavby podia vyjadrenia zo dňa 26.03.2021 (sp. Zn.

MsU/ŽDP-2021/2979-2/MGa) súhlasí s realizáciou stavby pod podmienkou splnenia požiadaviek

a pripomienok uvedených v tomto záváznom stanovisku. Podia vyjadrenia referátu hlavného

architekta mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 14.04.2022 z hi‘adiska ÚPN LM nie sú námietky. Z hl‘adiska

platného úZemného plánu mesta Liptovský Mikuláš sa predmetné pozemky nachádzajú v „obytnom

území s prevahou bytových domov“.

Zároveň uvádzame, že závázné stanovisko tunajšieho odboru dopravy, životného prostredia a

výstavby zo dňa 26.03.2021 (sp. Zn. MsU/ŽDP-2021/2979-2/MGa) a úZemné rozhodnutie (sp. Zn.

MsÚ/ÚR a SP 2021/3266-3/MDu), ktoré nadobudlo právoplatnost‘ dňa 08.11.2021, boli vyhotovené

v prospech stavebníka SUKUPCAK, s.r.o., Drieňová 755/25, 010 04 Žilina, IČO: 36 768 499, ktorý

Zmluvou o postúpení práv a povinností, postúpil všetky svoje práva a povinnosti na spoločnost‘ J8t

Trade II., s.r.o., 50 sídlom Lucenkova 1222/14, 026 01, Ičo: 51 013 193.

K vydaniu stavebného povoienia je potrebné preukázat‘ ZO strany stavebníka vlastnícke alebo mé

právo k poZemkom v Zmysle ustanovenia 139 ods. 1 zákona Č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovaní

a stavebnom poriadku v piatnom znení, ktoré ho oprávňuje na zriadenie stavby, a preto navrhujeme

uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle ustanovenia 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretel‘a, pričom osobitný zretel‘ je

zdóvodnený v schval‘ovacej časti tohto návrhu a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného

bremena v zmysie ustanovenia 9 ods.2 písm. e) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obcí v platnom

zne ní.

5



O
PRÍLOIfA Č.

I

ĺ
ĺ

« //

UI

I

„J

4*-l

‚ C

u-J

‚‘J

‘7



d
20

99
/3

32

)/2
15

d
20

99
/2

22

d
20

99
/2

19

C
D

—
O

•Z

2
d

20
99

/3
‘

I
I

C
,

i-
tt

.
0

—

F
n

16
73

/1

n
n
n
n

j
i

j
I.



t

O

PRÍLOHA Č. 3

t
O
0
X

W


