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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 12. 12. 2022 čĺslo 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 inžínierske] slete — elektrickej prípojky NN v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul.

Štefánikova, v prospech spoločnosti PRADE s.r.o., Komenského 501/18, 033 01

Liptovský Hrádok,

Mestské zastupitel‘stvo

schvaľuje

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

inžinierskej slete (elektrická prípojka NN) podľa 9 ods. 2 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v platnom znení v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Štefánikova — medzi budúcim povinným z vecného bremena,

mestom Liptovský Mikuláš, ako vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 365/46 (LV Č. 4401) a budúcim

oprávneným z vecného bremena, spoloČnost‘ou PRADE s.r.o., Komenského 501/18, 033 01 Liptovský

Hrádok, IČO: 45 393 176, ako vlastníkom budúcej elektrickej prípojky NN.

Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena spoČívajúce v práve uloženia inžinierskej slete -

elektrickej prĺpojky NN (,‚SO 04 — Prípojka NN“) cez pozemok parc. Č. KN-C 365/46 a práva vstupu za

úČelom prevádzkovania tejto siete v prospech vlastníka budúcej elektrickej prípojky NN, ako budúceho

oprávneného z vecného bremena.

Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii elektrickej prípojky NN v rámci stavby:

„ZAHRADNÁ TECHNIKA PREDAJ A SERVIS — Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba inej budovy súp.
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Č. 2114 a súp. Č. 2040 na budovu pre obchod, 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 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 elektrickej prípojky NN cez pozemok vo vlastníctve mesta

jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v Čase uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného

brernena.

Ideo uzatvorenie zmluvy podľa 9 ods.2 písm. e) zákona Č. 138/1 991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022
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Důvodová správa

Spoločnosť PRADE s.r.o., so sídlom Komenského 501/18, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 45 393 176, ako

investor stavby v k. ú. Liptovský Mikuláš, na ul. Štefánikovej plánuje v rámci stavby. „ZAHRADNÁ TECHNIKA

PREDAJ A SERVIS — Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba inej budovy súp.č. 2114 a súp.č. 2040 na budovu

pre obchod“, vybudovať elektrickú prípojku NN (,‚SO 04 — Prípojka NN“), pričom predmetná stavba inžinierskej

siete bude realizovaná na časti pozemku parc. č. KN-C 365/46 vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš

(LV Č. 4401) a v časti na pozemkoch vo vlastníctve mých osöb. Z uvedeného dóvodu označená spoločnosť,

zastúpená spoločnost‘ou B-SMARTING s.r.o., 50 sídlom Guothova 1280/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:

52 022 102, požiadala mesto o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, spočívajúce

v práve uloženia elektrickej prípojky NN cez pozemok parc. Č. KN-C 365/46 vo vlastníctve mesta v zmysle

spracovanej projektovej doku mentácie.

Tunajší odbor dopravy, životného prostredia a výstavby v závaznom stanovisku č. MsÚ/ŽPD-2022/7101-2/MGa

zo dňa 27. 10. 2022 uviedol, že súhlasí s vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia pre

stavbu „SO 04 Prípojka NN“ ako súčasť stavby „Záhradná technika Predaj a Servis — Stavebné úpravy, prístavby

a nadstavba inej budovy súp. Č. 2114 a súp. Č. 2040 na budovu obchodu, objekt, na parc.č. KN-C 364/1 36, /137,

/246, 6696/5, /11, 365/5, /46, /47, k. ú. Liptovský Mikuláš, v zmysle predloženej projektovej dokumentácie pod

podmienkou, že uloženie pozemnej prípojky NN v telese cyklochodníka požaduje bez poškodenia celistvosti jeho

vozovky. Zároveň v predmetnom záväznom stanovisku uviedol, že nesúhlasí s priamym výkopom v telese

miestneho cyklochodníka na ul. Štefánikovej parc. Č. KN-C 6696/11 k. ú. Liptovský Mikuláš. V prípade, že

realizácia navrhovanej prípojky NN nieje možná bez poškodenia celistvosti vozovky cyklochodníka, trasu prípojky

NN požaduje pretrasovať tak, aby nedošlo k poškodeniu cyklochodníka. Inžinierske siete stavby požaduje v rámci

možnosti realizovať v jednej výkopovej ryhe vo vozovke miestnej cesty na ul. Štefánikovej. Realizovanie

inžinierskych sietí požaduje realizovat‘ bez celkovej uzávery miestnej cesty na ul. Štefánikovej, pod ochranou

dočasného dopravného znaČenia.

Podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš sa jedná o pozemok v „obytnom území s prevahou

bytových domov“. Referát hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš posúdil predmetnú žiadosť dňa 08. 11.

2022 a uviedol, že k zriadeniu vecného bremena nemá námietky.

K vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia je potrebné preukázať zo strany stavebníka vlastnícke

alebo mé právo k pozemku v zmysle 139 ods. 1 zákona č. 50/1 976 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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