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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

- mení časť uznesenia Č. 2 7/2022 zo dňa 03.03.2022

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

mestské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši dňa 03. 03. 2022 uznesením Č. 27/2022 v časti II.

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

uloženia inžinierskych sietí (elektrické NN a VN káblové vedenie vrátane príslušenstva

elektroenergetického zariadenia) podia 9 ods. 2 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v platnom znení v k. Ú. Palúdzka, ul. Dušana Pálku — medzi budúcim povinným z vecného bremena,

mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-2098/340, KN-C 2098/276, KN-C

2099/281, KN-C 2099/116, KN-C 2099/146, KN-C 2099/282, KN-C 2099/203, KN-C 2099/112, KN-C

2099/184, KN-C 2099/285, KN-C 2099/283, KN-C 2099/284, KN-C 2099/186, KN-C 2099/121, KN-C

2099/202, KN-C 2099/7, KN-C 2099/205, KN-C 2099/208, KN-C 2099/214, KN-C 2099/337, KN-C 2105/2

(LV Č. 4401) a budúcim oprávneným z vecného bremena, spoločnost‘ou Stredoslovenská distribučná,

a.s., Rn Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina, IČO: 36442 151 ako vlastníkom budúcich elektrických NN a VN

káblových rozvodov vrátane príslušenstva elektroenergetického zariadenia.

Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí,

a to elektrických NN a VN káblových rozvodov vrátane príslušenstva elektroenergetického zariadenia cez

pozemky parc. č. KN-C 2098/340, KN-C 2098/276, KN-C 2099/281, KN-C 2099/116, KN-C 2099/146,

KN-C 2099/282, KN-C 2099/203, KN-C 2099/112, KN-C 2099/184, KN-C 2099/285, KN-C 2099/283, KN-

C 2099/284, KN-C 2099/186, KN-C 2099/121, KN-C 2099/202, KN-C 2099/7, KN-C 2099/205, KN-C
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2099/208, KN-C 2099/214, KN-C 2099/337, KN-C 2105/2 a práva vstupu za účelom prevádzkovania

týchto sjetí v prospech vlastníka elektrických NN a VN káblových rozvodov a elektroenergetického

zariadenia ako budúceho oprávneného z vecného bremena.

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

realizované pretláčaním, v časti kde ešte nie sú kom unikácie vybudované otvoreným výkopom. Ďalej

bude v zmluve uvedené, že budúci oprávnený z vecného bremena sa zavázuje umiestnit‘ inžinierske siete

vrátane príslušenstva elektroenergetického zariadenia tak, aby nebránili budúcej výstavbe ciest. V

prípade, že bude potrebné inžinierske siete vrátane prĺslušenstva elektroenergetického zariadenia pri

výstavbe ciest preložiť, spoločnosť ich preloží na vlastné náklady.

Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii elektrických NN a VN káblových rozvodov

vrátane príslušenstva elektroenergetického zariadenia, vybudovaných v rámci stavby: „Liptovský Mikuláš

— Palúdzka Juh — Zahustenie TS‘ 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, t. j. mestu Liptovský Mikuláš, a to

najneskór do 180 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby

resp. v prípade, ak sa na stavbu uloženia inžiníerskych sietí 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 elektrických NN a VN káblových rozvodov vrátane príslušenstva

elektroenergetického zariadenia, cez pozemky vo vlastníctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú

znaleckým posudkom v čase uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena.

II. mení

schval‘ovaciu čast‘ uznesenia Mestského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši Č. 27/2022 zo dňa

03.03.2022 nasledovne:

• póvodný text: „Ďalej bude v zmluve uvedené, že budúci oprávnený z vecného bremena sa

zavázuje umiestniť inžinierske siete vrátane príslušenstva elektroenergetického zariadenia tak,

aby nebránili budúcej výstavbe ciest. V prípade, že bude potrebné inžinierske siete vrátane

príslušenstva elektroenergetického zariadenia pri výstavbe ciest preložit‘, spoločnost ich preloží

na vlastné náklady“ sa nahrádza teXtom: „Ďaiej bude v zmluve uvedené, že mesto Liptovský

Mikuláš nebene na seba žiadnu zodpovednost‘ za preloženie inžinierskych sietí vrátane

príslušenstva elektroenergetického zaríadenia v prípade, že by to bob nutné z dóvodu kolízie

týchto inžinierskych sietí vrátane príslušenstva elektroenergetického zariadenia s inou stavbou“.

Vo zvyšnej časti ostáva uznesenie nezmenené.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022
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Dóvodová správa

V procese prípravy návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spoločnost Stredoslovenská

distribučná, as., nesúhlasila s podmienkou schválenou uznesením MsZ Č. 27/2022 zo dňa 03.03.2022, tj. že

v prípade potreby preloženia inžinierskych sjetí vrátane príslušenstva elektroenergetického Zariadenia pri

výstavbe ciest, ich spoločnost‘ preloží na vlastné náklady. Po vzájomnej komunikácii s tunajším Odborom

dopravy, ŽP a výstavby a spoloČnost‘ou došlo k dohode s tým, že póvodný text sa vypúšt‘a a nahrádza novým

textom uvedeným v Časti II. tohto uZnesenia.
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