
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

K bodu:

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 17. decembra 2020 čísio 7812020

Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do

nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

komisia finančná a majetkovo-právna dňa 08.12.2020 prerokovala návrh na predaj prebytočného

majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta tak, ako je

uvedené v časti II. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváliL

II. schvaľuje

uzatvorenie Zrn/uvy O budúcej zrniuve o zr/adení vecného bremena spočívajúce v práve u/oženia

inžinierskych sletí (preložiek rozvodov NN ‚SSE a prelož/ek rozvodov VN,SSE) v kú. Liptovský

M/ku/áš — medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako

vlastníkom pozemku parcely Č. KN-E 4529, evidovanej na LV Č. 7123 v právnom stave podľa

geometrického plánu Č. 02/12-28/2013 - v rozsahu dielov ‚71, 87, 88, stav podľa registra KN-C:



pozemok parc. č. KNC 7283/2 (LV nezaložený) a budúcim oprávneným z vecného bremena,

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ŽSR‘, so sidlom Klemensova 8, 813

61 Bratislava, ičo: 31 364 501, ako vlastníkom budúcich inžinierskych sietí. Predmetom zmluvy

bude zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí cez pozemok parc.č. KN-E

4529v rozsahu podľa geometrického plánu č. 02/12-28/2013, ato:

a) SO 410-35-10 Žst. Liptovský Mikuláš, preložky rozvodov NN „SSE“

b) S041 0-35-11 Žat. Liptovský Mikuláš, preložky rozvodov VN „SSE

a práva vstupu za účelom prevádzkovania týchto sieti v prospech ŽSR ako budúceho

oprávneného z vecného bremena v rozsahu vyznačenom jednotlivými dieimi v zmysle

geometrického plánu č. 02/1 2-28/201 3,

Riadna zmluva o zriadeni vecného bremena sa uzatvorí do 60 dní po vyhotoveni porealizačného

geometrického plánu na určenie rozsahu vecného bremena, v rámci stavby:,, Modernizácia

železničnej trate Žilina — Košice úsek trate Liptovský Mikuláš — Poprad — Tatry!mimot, ktorý

vyhotoví na vlastné náklady budúci oprávnený z vecného bremena po vybudovaní stavby na

predmetnom pozemku. Strana oprávnená z vecného bremena zaplati strane povinnej z vecného

bremena za zriadenie a časovo neobmedzené využivanie práva uioženia predmetných

inžinierskych sjetí cez pozemok vo vlastníctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým

posudkom v čase uzatvorenia riadnej zmiuvy O zriadení vecného bremena. Odplatu vyplati

budúci oprávnený z vecného bremena budúcemu povinnému z vecného bremena do 60 dni od

povolenia vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľnosti.

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

v platnom zneni‘.

Ing. Ján lcháč, PhD.

primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 21.12.2020


