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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

\-J

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

- mení časť uznesenia mestského zastupitefstva Liptovský Mikuláš č. 59/2022 zo dňa

02. 06. 2022

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

1 . mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš uznesením zo dňa 02. 06. 2022 Č. 59/2022v časti II. pod bodom

1.1 schválilo predaj nehnutel‘ného majetku spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretel‘a, v k. ú. Liptovský Mikuláš, a to:

novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 5269/97 ostatné plochy o výmere 503 rn2, podľa geometrického

plánu č. LM-49/2022, odčlenený z pozemkov parc. č. KN-E 5263/1 orná póda o výmere 1980 rn2, KN-E

5265/101 orná póda o výmere 530 rn2, KN-E 5266/101 orná pöda o výmere 3076 rn2, zapísaných v katastri

nehnuteľností na LV Č. 7123, nachádzajúci sa na ul. na ul. Chalúpkovej, v prospech Vladimíra Nemca a

manželky Ing. Tatiany Nemcovej do BSM, obaja trvale bytom Podtatranského 1641/2, 031 01 Liptovský

Mikuláš — Staré Mesto, za kúpnu cenu 24 400 eur, (t. j. 48,54 eur/rn2).

2. v súlade s uzneseniarni mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Č. 33/2022 zo dňa 03. 03. 2022

(ktorým bola najskór schválená prebytočnosť nehnuteľného majetku a zámer odpredat‘ tento majetok

mestaz dövodu hodného osobitného zreteľa spósobom podľa 9a ods. 8 písm. e)zákona Č. 138/1 991 Zb.

o majetku obcí v platnom znení) a Č. 59/2022 zo dňa 02. 06. 2022 bola dňa 29. 06. 2022 uzatvorená Kúpna
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zmluva Č. 469/2022/Práv. medzi mestom Liptovský Mikuláš ako predávajúcim a p. Vladimírom Nemcom

s manž. Ing. Tatianou Nemcovou ako kupujúcimi, ktorej vklad bol povolený Okresným úradom Liptovský

Mikuláš, katastrálnym odborom, Rozhodnutím pod Č. V 3475/2022 Zo dňa 17. 08. 2022.

II. mení

bod 1.1. schvaľovacej Časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 59/2022 zo dňa

02. 06. 2022 nasledovne:

póvodný teXt.,,Kupujúci sa v kúpnej zmluve zaviažu, že do 60 dní odo dňa nadobudnutia

právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálneho odboru, o povolení

vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutefností k predmetu kúpy, uzatvoria So spoločnosťou

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO:

36672441, zmluvu o vecnom bremene, predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena

spoČívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí, a to verejnej kanalizácie a verejného vodovodu

cez pozemok parc. č. KN-C 5269/9 7 a v práve vstupu za účelom prevádzkovania týchto sietí

v prospech vlastníka inžinierskych sietí, t. J. Liptovske] vodárenskeJ spoločnost a. s., 50 sídlom

Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441. Vecné bremeno bude zriadené ako

časovo neobmedzené a bezodplatné a na základe geometrického plánu, ktorého vyhotovenie

zabezpečia kupuJúci na vlastné náklady.

Zároveň sa kupuJúci zaviažu, že do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálneho odboru, o povolení vkladu vlastníckeho práva

do katastra nehnuteľností k predmetu kúpy, uzatvoria s vlastníkom vereJného rozvodu tepla,

zmluvu o vecnom bremene, predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena spočívajúceho

v práve uloženia inžinierskeJ siete, a to verejného rozvodu tepla cez pozemok parc. č. KN-C

5269/9 7 a v práve vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete v prospech vlastníka inžinierskej

siete, t. J. LMT, a.s., Za Traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš. Vecné bremeno bude zriadené

ako časovo neobmedzené.“ sa vyúšt‘a.

Vo Zvyšnej Časti ostáva uznesenie nezmenené.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022
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Důvodová správa

V bode 1.1. schvaľovacej časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 59/2022 zo dňa 02. 06.

2022 boli schválené podmienky pre kupujúcich, ktoré sú nadbytočné, a preto ich navrhujeme vypustit

z póvodného textu z nasledovných dóvodov:

- podľa 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

a o zmene a doplnení zákona Č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, „Vlastník verejného

vodovodu, vlastník verejnej kanalizácie alebo ich prevádzkovatef]e oprávnený v nevyhnutnej miere vstupovať

na cudzie nehnuteľnosti v súvislosfi s pro]ektovaflím, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou,

prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie a ich pásiem

ochrany, vodovodných a kanalizačných prípojok vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení

a oporných a vytyčovacích bodov“;

- podľa 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení „Držitel‘ povolenia

alebo ním poverená osoba může v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme vstupovaťna cudzie pozemky

a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spósobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti.“
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