
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 11. marca 2021 čísio 512021

K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu
a nakladanie s majetkovými právami mesta

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

1. komisia finančná a majetkovo-právna MsZ dňa 08.03.2021 prerokovala návrh na predaj

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

mesta tak, ako je uvedené v Častili. tohto uznesenia a odporúČa ho MsZ schváliť.

2. komisia územného rozvoja a výstavby M5Z dňa 03.03.2021 prerokovala z hľadiska

územnoplánovacieho návrh na uzatvorenie „Zmluvy o zriadeni vecného bremeria“ spoČivajúce

v práve uloženia NN prípojky verejného osvetlenia tak, akoje uvedené v Časti II. tohto uznesenia

a odporúČa ho MsZ schválit.

3. - uznesením Č. 3/2018 zo dňa 11.01.2018 mestské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši

schválilo uzatvorenie Zmluvy o budůcejzmluve o zr/aden! vecného bremene spoč!vajúce v pré ve

uložen/a inžinierskej s/ete (NN pr!pojky verejného osvetlenia) v k. ú. Liptovský Mikuláš medzi:

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

parc. Č. KN-C 7243/12 a budúcim oprávneným z vecného bremena, Slovenskou republikou —

Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, So sidlom Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO:

30845572, ako vlastníkom budúcej NN prípojky verejného osvetlenia. Predmetom zmluvy bob



zriadenie časovo neobniedzeného a bezodplatného vecného bremena práva uloženia

inžinierskej siete, ato NN pripojky verejného osvetlenia cez pozemok parc. č. KN-C 7243/12

a práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete v prospech vlastníka nehnuteľnosti, a to

pozemku parc. Č. KN-C 7243/17, zapísaného v katastri nehnuteľnostĺ na LV Č. 8415, ako

budúceho oprávneného z vecného bremena.

- v súlade s uznesenim mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Č. 312018 zo dňa 11.

01. 2018, bola dňa 23. 01. 2018 uzatvorená Zmluva O budúcej zmluve o zriadenĺ vecného

bremena Č.33/2018/Práv. medzi Slovenskou republikou — Ministerstvom obrany Slovenskej

republiky, ako budúcím oprávneným z vecného bremena a mestom Liptovský Mikuláš ako

budúcim povinným z vecného bremena. V zmluve bob dohodnuté, že riadna „zmluva o zriadení

vecného bremena“ sa uzatvorí po realizácii NN prípojky verejného osvetlenia vybudovanej

v rámci stavby‘.,, Pomník príslušnikom Ozbrojených sil SR — Liptovský Mikuláš“ v rozsahu

vyznaČenom na porealizaČnom geometrickom pláne.

- na stavbu pod názvom SO 305: .Pripojka NN, na pozemkoch parc. č. KN-C 7243/17 a KN-C

7243/12, v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, bob vydané Mestom Liptovský Mikuláš

oznámenie o ohlásení drobnej stavby pod č. MsÚ/ÚRaSP 2018/107-02/VVr zo dňa 06. 02. 2018

(SR MO doručilo toto oznámenie právnemu odboru MsÚ dňa 10. 12. 2020).

- zriadenie bezodplatného vecriého bremeria súvisí s vybudovanim pomnika na pozemku parc.

Č. KN-C 7243/17 smenami vojakov Ozbrojených sil Slovenskej republiky. ktorí zomreli pri

vykonávani služobnej činnosti v zahraničných vojenských operáciách a mierových

pozorovatelských rnisiách. Pozemok parc. Č. KN-C 7243/17 odpredalo mesto taktiež za kúpnu

cenu 1 euro Síovenskej republike Ministerstvu obrany.

II. schvaľuje

uzatvorenie Zmluvy o zr/aden! vocného bremene spoč/vajúce v právo uložen/a inž/nierskej s/ete

(NP‘) prípojka verejného osvetlenia), v k. ů. Liptovský Mikuláš — medzi povinným z vecného

bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemku parc. Č. KN-C 7243/12 (LV Č. 7123)

a oprávneným z vecného bremena, Slovenskou republikou — Ministerstvom obrany

Slovenskej republiky, so sidlom Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Ičo: 30845572, ako

vlastnikom NN pripojky verejného osvetlenia. vybudovanej v rámci stavby: „Pomnik pris$ušnikom

Ozbrojených sĺl SR — Liptovský Mikuláš, na ktorú bob vydané mestom Liptovský Mikuláš

oznámenie o ohlásení drobnej stavby pod Č. MsÚ/ÚRaSP 2018/107-O2fVVr Zo dňa 06.02.2018.

Predmetom zmluvy je zriadenie Ďasovo neobmedzeného a bezodplatného vecného bremena

spoČívajúce V práve uloženia inžinierskej siete (NN prípojka verejného osvetlenia) cez pozemok

parc. Č. KN-C 7243/12, v rozsahu vyznaČenom na geometrickom pláne č. 30845572-15/2020

a v práve vstupu za účebom prevádzkovania tejto siete, v prospech vlastníka pozemku parc. č.



KN-C 7243/17, zapisaného V katastri nehnuteínosti na LV č 8415, ako oprávneného Z vecného
bremena, Ideo uzatvoreníe zmluvy podľa 9 ods. 2 písm. e) zákona č 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom zneni.

Y
Ing. Ján BIcháč, PhD.

primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 12,3.2021


