
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 16. júna 2021 číslo 4512021

K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu
a nakladanie s majetkovými právami mesta — Návrh na zriadenie
budúceho vecného bremena v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Námestie
Osloboditeľov, - LM Square, s.r.o., Námestie Osloboditel‘ov 799141, 031
01 Liptovský Mikuláš

Mestské zastupiterstvo

I. konštatuje, že

1. komisa územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 12.052021 prerokovala z hľadiska

územnoplánovacieho návrh na zriadenie vecného bremena cez pozemky vo vlastníctve mesta a

odporučila, doplníť do zmluvy zmluvnú pokutu v pripade neodbornej reahzácie prác tak, ako je

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

1 komisia finančná a majetkovoprávria MSZ: dňa 0706.2021 prerokovala návrh na predaj

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

mesta tak, akoje uvedené v časti II. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváliť.



II. schvaluje

uzatvoren/e Zmluvy o budúcej zrn/L/ve O zr/aden! vecného bremena spočivajúce v pré ve uložen/a

/nž/nierskych s/et! (vodovodné a kanal/začné prípojky) V kú. Liptovský Mikuláš, na ul. Nárnestie

Osloboditerov (pešla zóna) — medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský

Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc Č. KN-C 6548/7 a parc Č. KN-C 6549/3 (LV Č. 4401)

a budúcim oprávneným z vecněho bremena, spoločnost‘ou LM Square, s. r. o., So sidlom

Námestie Osloboditel‘ov 799/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46220 933, ako vlastnikom

budúcich vodovodných a kanalizačných prípojok. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného

bremena spočivajúce v práve uloženia inžinierskych sieti (vodovodné a kanalizačně prípojky),

cez pozemky parc.č. KN-c 6548/7 a parc. č. KN-C 6549/3 a práva vstupu za úČelom

prevádzkovania týchto sietí v prospech vlastníka budúcich inžinierskych siet(, ako budúceho

oprávneného z vecného bremena,

a.) V zmluve bude uvedené, že budúci oprávnený Z vecného bremena sa zaväzuje, že

uloženie vodovodných a kanalizaČných pripojok (ďalej aj ako “pripojky“) bude

realizovat v jednej ryhe stým, že práce budú vykonané ruČným výkopom a rozoberaním

dlažby, fia rezaním, a po ukončeni stavebných prác na pozemkoch parc.Č. KN-t 6548/7

a parc. Č. KN-C 6549/3 vo vlastníctve mesta bude dlažba uložená v pövodnom klade

dlažby pešej zóny (tj. s uvedením dlažby pešej zóny do póvodného stavu).

bj Ďalej bude v zmluve uvedené, že v prípade poruchy. havárie pripojok, ked bude budúci

oprávnený z vecného bremena odkrývat dlažbu pešej zóny. zavazuje sa dodržat

podmienky dohodnutě v predchádzajúcom ustanovení. Budúci oprávnený z vecného

bremena zodpovedá za všetky škody, ktoré budúcej strane oprávnenej z vecného

bremena vzniknú v súvislosti s uloženými prípojkami a/alebo ich neodborným uložením

alalebo nedodržanim dohodnutých podmienok uvedenia dlažby pešej zóny do

pövodného stavuS

V pripade, že budúcí oprávnený z vecného bremena poruší dDhodnuté povinnosti uvedené

v odseku a.) a b.), zavazuje sa zaplatíť budúcemu povinnému z vecného bremena zmluvnú

pokutu vo výške vzniknutej škody. Zmluva o zríadení vecného bremena sa uzatvorí po realizácii

vodovodných a kanalizačných prípojok k existujúcim stavbám „Stánok Č. 1 a .‚Stánok Č. 2 (bez

súp Č.) v rozsahu vyznačenom na porealizaČnom geometrickom pláne. a to na základe žiadosti

o uzatvorenie zmluvy o zriadeni vecného bremena, ktorú podá budúci oprávnený z vecného

bremena budúcemu povinnému z vecného bremena, t. j. mestu Liptovský Mikuláš, a to najneskčr

do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby resp.

v pripade, ak sana stavbu uloženia inžinierskych sieti nevyžaduje vydanie stavebného povolenia,

do dvoch rokov odo dňa vydania oznámenia prislušného stavebného úradu vo veci ohlásenia

drobnej stavby stavebnikom. Strana oprávnená z vecného bremena zaplatí strane povinnej

z vecného bremena za zriadenie a Časovo neobmedzené využivanie práva uloženia inžinierskych

sieti cez pozemky vo vlastnictve mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom



v čase uzatvorenia zmluvy o zriadeni vecného bremena. Ideo uzatvorenie zmluvy podía 9 ods.

2 písm. e) zákona č. 138/1 991 Zb o majetku obci v platnom znení.

iLJLtc7
Ing. Ján Icháč, PhD.

primÁor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 18. 6. 2021


