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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 12. 12. 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 vstupu, prechodu a prejazdu pešl a nemotorovými vozidlam v k. Ú.

Palúdzka, v prospech mesta Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/4 1, 031 42

Liptovský Mikuláš

Mestské zastupitel‘stvo

schvaľuje

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

prechodu a prejazdu pešl a nemotorovými vozidIam bez možnosti vstupu a prejazdu motorovými

prostriedkami, resp. ťažkými mechanizmam podra 50a a 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.

Občianskeho zákonníka v platnom znení v k. ú. Palúdzka — medzi budúcim povinným z vecného

bremena, spoločnosťou Liptovská vodárenská spoločnost‘, a.s., Revolučná 595, 031 05

Liptovský Mikuláš, IČO: 36672 441 ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 1267/8 zastavané

plochy a nádvoria o výmere 530 m2 a KN-C 1267/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 728

m2 (LV Č. 4032) a budúcim oprávneným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš, 50

sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, ičo: 00315 524 ako vlastníkom budúcej

stavby: „Cyklopešia lávka ponad rjeku Váh, prepoj m. Č. Palúdzka a Liptovská Ondrašová“.
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Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve vstupu, prechodu

a prejazdu peši a nemotorovými vozidlami, bez možnosti vstupu a prejazdu motorovými

prostriedkami, resp. t‘ažkými mechanizmami cez pozemky parc. č. KN-C 1267/8 a KN-C 1267/3

v celom rozsahu v prospech vlastníka budúcej stavby: ‚Cyklopešia lávka ponad rieku Váh, prepoj

m. Č. Palúdzka a Liptovská Ondrašová‘, ako budúceho oprávneného z vecného bremena.

Zmluva o zriadeni vecného bremena sa uzatvorí do 6 mesiacov od získania finančných

prostriedkov na realizáciu predmetnej stavby na základe žiadosti mesta Liptovský Mikuláš,

najneskór do 5 rokov odo dňa účinnosti Zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena.

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

a časovo neobmedzené využívanie práva vstupu, prechodu a prejazdu peši a nemotorovými

vozidlami, bez možnosti vstupu a prejazdu motorovými prostriedkami, resp. ťažkými

mechanizmami cez pozemky parc. Č. KN-C 1267/8 a KN-C 1267/3 v k. ú. Palúdzka v celom

rozsahu, jednorazovú odplatu vo výške 3 394,55 eur, stanovenú znaleckým posudkom Č.

89/2022 zo dňa 29. 09. 2022, vyhotoveným znalcom Ing. Bohuslavom Babkom.

Ide o uzatvorenie zmluvy podra 50a a 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. ObČianskeho

zákonníka v platnom znení. V zmysle Čl. 4 písm. i) ‚Zásad hospodárenia a nakladania

s majetkom mesta Liptovský Mikuláš zriadenie odplatného vecného bremena v prospech mesta

nad 1 000 eur podľa znaleckého posudku, podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022
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Dóvodová správa

Mesto Liptovský Mikuláš má zárner realizovať stavbu: Cyklopešia lávka ponad rieku Váh ako prepoj

rnestských častí Palúdzka a Liptovská Ondrašová. Predpokladorn plánovanej výstavby je aj

rnajetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. Plánovaná cyklopešia lávka v mestskej časti Palúdzka sa

napojí na eXistujúcu účelovú kornunikáciu, nachádzajúcu sa na pozernkoch parc. č. KN-C 1267/3

zastavané plochy a nádvoria o výmere 728 m2 a KN-C 1267/8 zastavané plochy a nádvoria O výmere

530 rn2, ktorá je spolu s uvedenými pozemkami vo vlastníctve spoločnosti Liptovská vodárenská

spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, Ičo: 36672441. Predrnetné pozemky sú

zapísané na liste vlastníctva Č. 4032, vedenorn Okresnýrn úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor.

V súvislosti s plánovanou výstavbou cyklopešej lávky, sa dňa 30. 08. 2022 konalo na Mestskom úrade

v Liptovskom Mikuláši pracovné rokovanie za účasti zástupcov mesta (odbor dopravy, životného

prostredia a výstavby; oddelenie majetkovoprávne), spoločnosti LVS, a.s. (generálny riaditeľ; vedúci

právnej kancelárie) a vlastníka okolitých pozemkov, na ktorom bob dohodnuté, že rnesto Liptovský

Mikuláš a spoločnost‘ LVS, a.s. uzatvoria medzi sebou zmluvu o vecnorn brernene spočívajúceho

v práve vstupu, prechodu a prejazdu peši a nemotorovými vozidlami, bez možnosti vstupu a prejazdu

motorovými prostriedkami, resp. ťažkými mechanizmarni cez pozemky parc. Č. KN-C 1267/8 a KN-C

1267/3 v celom rozsahu, priČom odplata za zriadenie predmetného vecného bremena bude stanovená

v zmysle znaleckého posudku.

Zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvorí mesto so spoločnosťou LVS, as. až po získaní finančných

prostriedkov (eXterné, príp. vlastné zdroje) potrebných pre realizáciu Stavby Cyklopešia lávka ponad

rieku Váh“.

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

vlastnícke abebo 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

spočívajúceho v práve vstupu, prechodu a prejazdu peši a nemotorovými vozidlami, bez možnosti

vstupu a prejazdu motorovými prostriedkami, resp. ťažkými mechanizmami cez pozemky parc. Č. KN-C

1267/8 a KN-C 1267/3 v k. ú. Palúdzka v celom rozsahu.
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