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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 02. 06. 2022 číslo /2022

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

nakladanie s majetkovými právami mesta

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

inžinierskej siete - elektrického NN káblového rozvodu v k. ú. Palúdzka, ul. Palučanská, v prospech

spoločnosti Stredoslovenská distribučná, as., Fn Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Mestské zastupitelstvo

konštatuje, že

komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 16.05.2022 prerokovala z hl‘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 sch‘iá!it‘.

II. schvaľuje

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

inžinierskej slete (elektrické NN káblové vedenie) podlä 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/199 1 Zb.

o majetku obcí v platnom znení v k. ú. Palúdzka, ul. Palučanská — medzi budúcim povinným z vecného

bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-2099/1 5, KN-C 2099/22, KN

C 2099/55 a KN-C 2099/245 (LV Č. 4401) a budúcim oprávneným z vecného bremena, spoločnost‘ou

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri RajČianke 2927/8, 010 47 Žilina, Ičo: 36442 151 ako

vlastníkom budúceho elektrického NN káblového rozvodu.

2



Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete, a to

elektrického NN káblového rozvodu cez pozemky parc. č. KN-C 2099/15, KN-C 2099/22, KN-C 2099/55

a KN-C 2099/245 a práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete v prospech vlastníka stavby:

„Trafostanica súp. Č. 663 stojacej na pozemku parc. č. KN-C 2099/25 (LV Č. 4727).

V zmluve bude uvedené, že výkopové zemné práce ako aj križovanie miestnych komunikácií,

parkovacích pásov a chodníkov budú realizované metódou pretlaku, v Časti kde ešte nie sú komunikácie

vybudované otvoreným výkopom.

Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii elektrického NN káblového rozvodu,

vybudovaného v rámci stavby,, 13576 - Liptovský Mikuláš — Palúdzka — Rozšĺrenie NNK3“ 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 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 elektrického NN káblového rozvodu, cez pozemky vo

vlastníctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v Čase uzatvorenia zmluvy

o zriadení vecného bremena.

Ide o uzatvorenie zmluvy podia 9 ods. 2 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom

zne ní.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022
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Důvodová správa

Spoločnost‘ Stredoslovenská distribučná, as., So sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina, ičo: 36442 151,

ako investor stavby, plánuje vybudovat‘ elektrický NN káblový rozvod v kú. Palúdzka, na ul. Palučanská,

v rámci stavby.,, 13576 - Liptovský Mikuláš — Palúdzka — Rozšírenie NNK3 ‚ pričom predmetná stavba bude

realizovaná na časti pozemkov parc. č. KN-C 2099/15, KN-C 2099/22, KN-C 2099/55 a KN-C 2099/245 vo

vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš (LV Č. 4401).

Z uvedeného dövodu spoločnost‘ požiadala mesto (v zastúpení spoločnosti MONDEZ, s.r.o.) o uzatvorenie

Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete

(elektrického NN káblového rozvodu) cez pozemky vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš a práva vstupu za

účelom prevádzkovania tejto siete.

Tunajší odbor dopravy, životného prostredia a výstavby podia vyjadrenia zo dňa 08.04.2022 odporučil uoženie

a realizáciou inžinierskej siete elektrického NN káblového rozvodu, za podmienok uvedených v stanovisku č.

MsÚ/ŽPD-2022/2670-2/MGa zo dňa 01.03.2022 k projektovej dokumentácii stavby: „1 3576 - Liptovský Mikuláš

— Palúdzka — Rozšírenie NNK3. Taktiež z hl‘adiska územnoplánovacieho je možné realizovat‘ túto stavbu cez

pozemky mesta, podia vyjadrenia zo dňa 06.04.2022.

K vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia je potrebné preukázat‘ zo strany stavebníka

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 oprávňujú na zriadenie stavby, a preto

navrhujeme uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena na uloženie inžinierskej siete

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.
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