
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 17. decembra 2020 číslo 81/2020

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

nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupiteľstvo

I. scflvaľuje

uzatvoren/e Zmíuvy o budúcej zmiuve o zriadení vecného bremena spočívajúce v pré ve uložen/a

/nžinierskych sjetí (NN a VN rozvody, ‘ozvod vody, optický kébe/) v k. ú. Demänová — medzi

budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuläš ako vlastnikom pozemku

parc. č. KN-E 215/1 LV Č. 355, parcela v registri „C KN-C 877/1 (LV nezaložený) a budúcim

oprávneným z vecného bremena, spoločnosťou TATRA SPC22, s.r.o.. so sidlom Roveň 215.

03301 Podtureň, IČO: 45363994, akov!astníkom budúcich sjeti NNa VN rozvody, rozvod vody:

optický kébe/. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena spočívajůce V práve uloženia

nžjnierskych sjetí cez pozemok KN-C 877/1 (KN-E 215/1), ato: NN a VN rozvody, rozvod vody,

optjcký kábe a práva vstupu za ůčeIom prevádzkovania týchto sjeti v prospech vlastníka týchto

sjetí ako budúceho oprávneného z vecného bremena.



Zmluva o zriadeni vecného bremena sa uzatvorí po realizácfl sjetí - NN a VN rozvody, rozvod

vody, optický kábel vybudovaných v rámci stavby: „ZASNEŽOVANIE — priprava DEMÁNOVÁ

VILLAGE“ v rozsahu vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne, a to najneskár do 90

dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudaČného rozhodnutia uvedenej stavby resp.

v pripade. 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, Strana oprávnená Z vecného bremena zaplati strane povinnej

z vecného bremena za zriadenie a časovo neobmedzené využivanie práva uloženia inžínierskych

sietí - NN a VN rozvody, rozvod vody, optický kábel cez pozemok vo vlastnictve mesta

jednorazovú odplatu stanovenO znaleckým posudkom v čase uzatvorenia zmluvy O zriadení

vecného bremena.

Oprávnený z vecného bremena sa v zmluve zaviaže k povinnosti dodržania podmienky, že bude

rešpektovaná trasa navrhovanej komunikácie B2MZ 85/50 podľa grafickej časti ÚPN LM

a hlavnej cyklotrasy.

Ide O uzatvorenie zmluvy podľa 9 ods. 2 písm. e) zákona č, 138/1991 Zb. o majetku obci

v platnom znení.

fd2
Ing. JárJBIcháČ, PhD.

primátor mesta

Dátum podpžsu uznesenýá: 21.12.2020


