
K bodu:

MESTSKÉ ZASTUPITFĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 17. decembra 2020 čísio 8212020

Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do

nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupiteľstvo

I. schvaluje

uzatvoren/e Zmluvy O budúcej zmluve O zr/aden! vecného bremena spočívajúce v pré ve uložen/a

inžinierskych slet! a Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnutefného majetku mesta do nájmu,

v kú. Demänová, nasledovne:

1.1 uzatvoren!e Zmíuvy o budúcej zmíuve o zr/aden! vecného bremena spoč!vajúce v pré ve uložen/a

inžin/erskych s/et! (dažd‘ová kanal/zác/a, vodovod, VN a NN veden/e, plynovod, optika) v k. ú.

Deménová — medzí budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako

vlastníkom 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 SPCB, s.r.o., so

sídlom Moyzesova 6, 811 05 Bratislava, IČO: 44 544 863, ako vlastníkom budúcich sietí dažd‘ová

kanal/záda, vodovod, VN a NR] veden/e, plynovod, optika. Predmetom zmluvy bude zriadenie

vecného bremena spoČĺvajúce V práve uloženía inžinierskych siett cez pozemok KN-C 877/1 (KN-



E 215/1), ato: dažďová kanalizácia, vodovod, VN a NN vedenie, plynovod, optika a práva vstupu

za účelom prevádzkovania týchto sieti v prospech vlastníka týchto sietí ako budúceho

oprávneného Z vecného bremena.

Zmluva o zriadeni vecného bremena sa uzatvorí po realizácii sietí - dažďová kanalizácia,

vodovod, VN a NN vedenie, plynovod] optika, vybudovaných v rámci stavb‘j:Verejná

infraštruktúra‘ v rozsahu vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne. a to najneskór do

90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatností 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 zaplatí strane povinnej

z vecného bremena za zríadenie a časovo neobmedzené využívanie práva uloženia inžinierskych

sjeti - dažďová kanalizácia, vodovod! VN a NN vedenie. plynovod, optika cez pozemok vo

vlastníctve 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 pod[a 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí

v platnom zneni.

Ing. PhD.

primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 21.12.2020


