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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 Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce

v práve uloženia inžinierskej slete — rozšírenie primárneho rozvodu ústredného

kúrenia (ÚK), v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Komenského, v prospech spoločnosti

LMT, as., Za tratÓu 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš

Mestské zastupitelstvo

konštatuje, že

komisia územného rozvoja avýstavby MsZ dňa 16.05.2022 prerokovala zhľadiska

územnoplánovacieho návrh na zriadenie vecného bremena cez pozemky vo vlastníctve mesta

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

II. schval‘uje

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce vpráve

uioženia inžinierskej slete (rozšírenie rozvodu ústredného kúrenia) podia 9 ods. 2 písm. e)

zákona č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v piatnom znení v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul.

Komenského — medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako

vlastníkom pozemkov parc. č. KN-E 356/1 (KN-C 356/8 a KN-C 356/7); KN-C 356/6; KN-E
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6703/1 (KN-C 356/7 a KN-C 6703/2); KN-E 357 (KN-C 6703/2); KN-C 370/1 (LV Č. 4401 a

7123) a budúcim oprávneným zvecného bremena, spoločnosťou LMT, a.s., so sídlom Za

tratou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 44438 982 ako vlastníkom budúceho rozvodu

ústredného kúrenia.

Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena spoČĺvajúce v práve uloženia inžinierskej

siete — rozšírenie rozvodu ústredného kúrenia cez pozemky parc. č. KN-E 356/1 (KN-C 356/8

a KN-C 356/7), KN-C 356/6, KN-E 6703/1 (KN-C 356/7 a KN-C 6703/2), KN-E 357 (KN-C

6703/2), KN-C 370/1 a práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete v prospech vlastníka

budúceho rozvodu ústreciného kúrenia, ako budúceho oprávneného z vecného bremena.

Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii rozvodu tepla vybudovaného

v rámci stavby: „Rozšírenie primárneho rozvodu ÚK k bytovým domom 1317 a 1318 ulica

Komenského v Liptovskom Mikuláši, 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, tj. mestu

Liptovský Mikuláš, a to najneskór 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 veci ohlásenia drobnej stavby stavebníkom.

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

a Časovo neobmedzené využívanie práva uloženia rozvodu tepla vedeného 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 znení.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022

3



Dóvodová správa

Spoločnosť LMT, as., so sídlom Za tratou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš, Ičo: 44438 982, ako

investor stavby, plánuje rozšírit‘ primárny rozvod tepla v k. ú. Liptovský Mikuláš, na ul. Komenského,

v rámci stavby: „Rozšírenie primárneho rozvodu ÚK k bytovým domom 1317 a 1318 ulica

Komenského v Liptovskom Mikuláši“, pričom predmetná stavba bude realizovaná na pozemkoch parc.

Č. KN-E 356/1 (KN-C 356/8 a KN-C 356/7), KN-C 356/6, KN-E 6703/1 (KN-C 356/7 a KN-C 6703/2),

KN-E 357 (KN-C 6703/2), KN-C 370/1 vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš (LV Č. 4401 a 7123).

Z uvedeného dövodu spoločnost‘ požiadala mesto o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení

vecného bremena, spočívajúce v práve uloženia predizolovaného rozvodu cez pozemky mesta

v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie.

Tunajší odbor dopravy, životného prostredia a výstavby podľa vyjadrenia zo dňa 15.02.2022 (sp. zn.

M5Ú/ŽPD-2022/1613-2/MGa) súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre

stavbu „Rozšírenie primárneho rozvodu ÚK k BD 1317 a 1318, ul. Komenského Liptovský Mikuláš“,

pod podmienkou, že v prípade priečneho prechodu vedenia inžinierskej siete cez miestnu

komunikáciu alebo pril‘ahlý peší chodník sa požaduje riešiť uloženie inžinierskej siete v mieste

križovania komunikácie metódou pretlaku alebo inou technológiou bez otvoreného výkopu

v spevnených plochách.

PodIa vyjadrenia referátu hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 28.02.2022 (sp. zn.

MsU/RHA 2022/2666-02- Bc) projektová dokumentácie „Rozšírenie primárneho rozvodu ÚK

k bytovým domom 1317 a 1318 ulica Komenského v Liptovskom Mikuláši“, nie je v rozpore s platným

územným plánom mesta Liptovský Mikuláš.

K vydaniu územ ného 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 oprávňuje na zriadenie

stavby, a preto navrhujeme uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na

uloženie inžinierskej siete v zmysle ustanovenia 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku

obcí v platnom znení, ktorá bude podkladom k vydaniu stavebného povolenia.
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@ Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Export
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš kú. Liptovský Mikuláš

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na prévne úkony. (1/1)
Meranie a grafické znázomenie je len lnformatlvne a je nepoužiteťné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hranic pozemkov a osadenie stavieb na pozemky může
vykonaťlen odborne spůsobiiá osoba.


