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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

— mení časť uznesenia mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš Č. 65/2022 zo dňa

02. 06. 2022

Mestské zastupitel‘stvo

konštatuje, že

mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši dňa 02. 06. 2022 uznesenim Č. 65/2022 v Časti II. schválilo

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

inžinierske] slete (NN vedenia) podra 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom

znení v k. ú. Palúdzka — medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako

vlastníkom pozemkov parc. Č. KN-C 2099/214 a parc. č. KN-C 2099/217 (zapisané na listoch vlastníctva

s Číslom 4401 a 2990) a budúcim oprávneným z vecného bremena, spoločnosťou Stredoslovenská

distribučná, a.s., so sídlom Pri RajČianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442 151, ako vlastníkom

budúceho NNK zemnej siete.

Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena spoČívajúce v práve uloženia inžinierskej siete —

rozšírenie NNK zemnej siete cez pozemky s parc. Č. KN-C 2099/214 a KN-C 2099/217 a práva vstupu za

úČelom prevádzkovania tejto siete v prospech vlastníka budúcej NNK zemnej slete, ako budúceho

oprávneného z vecného bremena.

Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii NNK vedenia vybudovaného v rámci stavby:

„14234 — Liptovský Mikuláš — Palúdzka — Rozširenie NNK‘, v rozsahu vyznaČenom na porealizaČnom
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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 najneskör do 180 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.

Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaviaže k povinnosti rešpektovat‘ v zmysle platného územného

plánu mesta projekt „Stavba obytného súboru Palúdzka — Liptovský Mikuláš‘ a vydané povolenia na túto

stavbu a pripojovaciu skriňu „30-PRIS 4“ umiestniť mimo križovatku. Strana oprávnená z vecného

bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena za zriadenie a časovo neobmedzené využívanie

práva uloženia NNK vedenia vedeného cez pozemky vo vlastníctve mesta, jednorazovú odplatu stanovenú

znaleckým posudkom v čase uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena.

ide o uzatvorenie zmluvy podľa 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

II. mení

schvaľovaciu čast‘ uznesenia mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši č. 65/2022 zo dňa 02. 06.

2022 nasledovne:

• óvodný teXt.,, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 2099/214

a parc. č. 2099/217 (zapísané na listoch vlastníctva s číslom 4401 a 2990)“ sa nahrádza teXtom:

„mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 2099/214, KN-C 2099/217 (LV

Č. 4401) a KN-E 118/2 (LV Č. 2990),

• óvodný text: „rozšírenie NNK zemnej siete cez pozemky s parc. Č. KN-C 2099/214 a KN-C

2099/217“ sa nahrádza teXtom. „ rozšírenie NNK zemnej siete cez pozemky s parc. Č. KN-C

2099/214, KN-C 2099/217 a KN-E 118/2‘.

Vo zvyšnej Časti ostáva uznesenie nezmenené.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022
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Dóvodová správa

V procese pripomienkovania zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bob zistené, že rozšírenie

NNK zemnej siete v rámci stavby.,, 14234 — Liptovský Mikuláš — Palúdzka — Rozšírenie NNK zasahuje podľa

projektovej dokumentácie aj do pozemku parc. č. KN-E 118/2 vk. ú. Palúdzka. Z toho dóvodu je

potrebné schvaľovaciu časť uznesenia doplniť o predmetnú nehnuteľnost‘.
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