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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 02. 06. 2022 číslo 12022

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

a nakladanie s majetkovými právami mesta

- uzatvorenie Zmiuvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce

v práve uioženia inžinierskych sjetí - rozšírenie NNK zemnej slete, v k. Ú.

Liptovská Ondrašová, ul. Matúškova, v prospech Stredoslovenská distribučná,

a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Mestské zastupitelstvo

konštatuje, že

komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 16.022022 prerokovala z hľadíska

územnoplánovacieho návrh na zriadenie vecného bremena cez pozemky vo vlastníctve mesta

tak, ako je uvedené v časti II. tohto návrhu a odporúča ho MsZ schválit‘.

IL schvaľuje

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve

uloženia inžinierskych sletí (rozšírenie NNK zemnej slete) podlä 9 ods. 2 písm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znení vk. ú. Liptovská Ondrašová, ul. Matúškova —

medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom
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pozemkov parc. č. KN-E 301 a KN-E 1554/3 (LV Č. 5240) a budúcim oprávneným z vecného

bremena, spoločnost‘ou Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8,

010 47 Žilina, Ičo: 36442 151 ako vlastníkom budúcej NNK zemnej siete.

Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskej

siete - rozšírenie NNK zemnej siete cez pozemky parc. č. KN-E 301 a KN-E 1554/3 a práva

vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete, v prospech vlastníka budúcej NNK zemnej siete,

ako budúceho oprávneného z vecného bremena.

Zmluva o zriadeni vecného bremena sa uzatvorí po realizácii NNK vedenia vybudovaného

v rámci stavby‘. „13285 — Liptovský Mikuláš — Ondrašová — Rozšírenie NNK‘, 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, tj. mestu Liptovský Mikuláš, ato najneskór do 180

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 veci

ohlásenia drobnej stavby stavebníkom.

Strana oprávnená z vecného bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena za zriadenie

a Časovo neobmedzené využívanie práva uloženia NNK vedenia cez pozemky vo vlastníctve

mesta, jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v Čase uzatvorenia zmluvy

o zriadení vecného bremena.

Ide o uzatvorenie zmiuvy podIa 9 ods. 2 pĺsm. 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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Důvodová správa

Spoiočnosť Stredoslovenská distribučná, as., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ičo:
36 442 151, ako investor stavby, plánuje rozšírit‘ NNK zemnú sieť v k. ú. Liptovská Ondrašová, na ul.

Matúškovej, v rámci stavby:,, 13285 — Liptovský Mikuláš — Ondrašová — Rozšírenie NNK, pričom

predmetná stavba bude realizovaná na časti pozemkov parc. č. KN-E 301 a KN-E 1554/3 vo

vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš (LV Č. 5240). Stavba má charakter rozšírenia distribučnej siete, z

dóvodu požiadavky na pripojenie nových odberných miest. Z uvedeného dóvodu spoločnosť požiadala

mesto o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmiuve o zriadení vecného bremena, spočívajúce v práve

uloženia NNK zemnej siete cez pozemky parc. č. KN-E 301 a KN-E 1554/3 vo vlastníctve mesta

v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie.

Tunajší odbor dopravy, životného prostredia a výstavby podia vyjadrenia zo dňa 28.01 .2022 odporučil

uloženie a realizáciu NNK siete. Podia stanoviska referátu hlavného architekta mesta Liptovský

Mikuláš zo dňa 28.01 .2022 k uzatvoreniu budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena z hl‘adiska

platného ÚPN LM nemá námietky.

K vydaniu územ ného rozhodnutia a stavebného povolenia je potrebné preukázať zo strany stavebnĺka

vlastnícke alebo mé právo k pozemkom v zmysle 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 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 9 ods. 2 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v platnom znení, ktorá bude podkladom k vydaniu stavebného povolenia.

4



PRÍLOHA Č. I

t

O
O

O..

LiJ

Z

Ii

Y



‘N

PRÍLOHA č. 2.

LEGENDA:

7ĺ ĺ‘ĺ‘
výnera nehnu telnosti na zriadenie vecného bremena

X L LL LL_.
< I DATUM I MENOINAME PODPIS MENOINAME PODPIS I MENOINAME PODPIS I POPISIPOHAMKA

I I KONT QLOVAL SCI{I/ALIL
DESCRIPT1ONIREMARK

I I PREPARED BV CHECKEO BY APROVED BY I
ZAXA2NIK I PROJEKTANT PROJEKTANT - SUBDOOAVETEĽ

ENGINEER DESIGNER

Z
I

d.b I
NÁ2OV PROJEKTU
PROJECT TiTLE

13285 - Liptovský Mikuláš - Ondrašová - Rozšírenie NNK

NÁ2OVVÝI(RESU PSISOISKUPINA STAV
DRAW1NG HALlE PARr Of PROJECT STATUS

PUR

ČSLQDOKUUENTU

bre‘rnennaparKN3O
vecné

LIST MIERI(N I VELKO$Ť
PROJEKTANT. SUB
DESIGNER DOC No I

REVISION SHEET SCALE I SlZE

ČISLO DOKUMENTUPROJEKTANT P0334/21-U-IOO-003 OO 1:250 I A4
ENGINEER DOC No I

Táto dokumentácia je duševným majetkom spoločnosti MONDEZ, s.r.o.. Žadna Časť tejto dokumentácie
nesmíe byt‘ kopírovaná, rozmnožovaná alebo mým spósobom poskytovaná tretim osobám bez výslovného sůhlasu vlastníka.
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v$‘nera nehnu te/nosti na odkúpenie
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LEGENDA:

L ĺĺ
— výrnera nehnutelnosti na zriadenie vecného bremena

PRÍLOHA Č. 3

L L L L LL
A DATUM I MENOINAME MENO/NAME I poopisi MENOINAME POO4RSI POPlS,POAkwA

DÁTE VYPRACOVAL KONTROLOVAJ I SCHVAIJL j DESCRJPTIONIREMAJb(

I PREPAREDBY CHECKEOBY I APROVEDBY

ZAXAZNIK I PROJEKTANT PROJEKTANT - SUB000ÁVETEĽ
ENGINEER DESIGNERC I

I KIbiCIHICAI.
w_4.S I

RAZOV PROJEKTUpR0JECTTIrLE 13285 - Liptovský Mikuláš - Ondrašová - Rozšírenie NNK

PSISOISKUPINA STAVRAZOV VÝKRESUDRAW1NG NANE M ajetkoprávne vyoiiadan je vecné PANT0FPR0JECT STATUS

bremeno na par1ť1 - PUR
ČÍSLO DOKUMENTU

REV1SION SHEET SCALE j SlZEPROJEKTANT. SUB
DESIGNER DOC No

REVIZIA UST MIERKA I VELKOSt

IÍSLO DOKUMENTU
PROJEKTANT P0334/2 1 -U-l00-002 00 1:250 I A4
ENGINEER DOC No

Táto dokumentácia je duševným majetkom spoločnosti MON DEZ, sr.o Žiadna čast‘ tejto dokumentácie

nesmie byt‘ kopírovaná, rozmnožovaná alebo mým spósobom poskytovaná tretím osobám bez výslovného súhlasu vlastníka.
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