
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 17. decembra 2020 číslo 7712020

K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do

nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupiteTstvo

J. konštatuje, že

komisia finančná a majetkovoprávna MsZ, dňa 8122020 prerokovala návrh na predaj

prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami

mesta tak: akoje uvedené v časti II. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváliL

II. schvaľuje

uzatvorenie Zm/uvy o budúcej zmluve o zr/aden! vecného bremena spoČivajůce v práve uložen/a

/nžin/erskych sletí (vodovodná a kanalizaČná prípojka) V k. Ú. OkoI/Čnó, na uL K/áštorná — medzi

budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemku

parc. 6. KN-C 199 (LV Č. 631) a budúcim oprávneným z vecného bremena, František Štepánek,

trvale bytom Kláštorná 501. 031 04 Liptovský Mikuláš — Okoličné, ako vlastnikom budúcej

vodovodnej a kanalizačnej pripojky. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena



spočivajúce v práve uloženia inžinierskych sjetí. a to vodovodnej a kanalizačnej prípojky cez

pozemek parc. Č. KN-C 199 a práva vstupu za účelem prevádzkovania týchto sietí v prospech

vlastníka stavby postavenej ma pozemkoch parc. č. KN-C 182/1 a 183/2 (LV Č. 15) ako budúceho

oprávneného z vecného bremena.

Budúci oprávnený Z vecného bremena sa v zmluve zaviaže k povinnosti, že po ukončení

stavebných prác na pozemku parc. Č. KN-C 199 vo vlastníctve mesta, nachádzajúceho sa

v oplotenom areáli materskej školy (bod napojenia prípojky vody a kanalizácie je podľa

projektovej dokumentácie navrhnutý v tesnej blĺzkosti eXistujúceho oplotenia školy) zabezpečí

úpravu terénu a v prípade zásahu do detského ihriska a zariadeni materskej školy budú tieto

prvky dané do pávodného stavu, vrátane úpravy terénu. Zároveň sa ako stavebnĺk zaviaže

k povinnosti vykonávat stavebné práce len počas víkendových dní a sviatkov. keďje materská

škola mimo prechádzky.

Uzatvorenie tejto zmluvy súvisi s vydaním zmeny stavby pred dokončením stavby „Sklad

a stodola so zmenou účelu na ‚rodinné domy, pod č. MsÚ/ÚRaSP 2019/4608-03/Mou zo dňa

20.08.2019, vydané mestom Liptovský Mikuláš. Zmluva o zriadeni vecného bremena sa uzatvorí

po realizácii vodovodnej a kanalizačnej pripojky vybudovanej v rámci stavby Rodinný dom na

pozemkoch parc. Č. KN-C 182/1 a 183/2v rozsahu vyznačenom na porealizačnom geometrickom

pláne. a to najneskčr do 90 dni odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia

uvedenej stavby resp. v prípade, ak sa na stavbu uloženia inžinierskej siete nevyžaduje vydanie

stavebného povolenía, do dvoch rokov odo dňa vydania oznámenia príslušného stavebného

úradu vo veci ohlásenia drobnej stavby stavebníkem. Strana oprávnená z vecného bremena

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

práva uloženia vociovodnej a kanalizačnej prípojky cez pozemok ve vlastnictve mesta

jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v čase uzatvorenia zmluvy o zriadení

vecného bremena.

Ide o uzatvoreníe zmluvy podIa 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v platnom znení.

$7Ing. Jár Ichč, PhD.

primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 21. 12.2020


