
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

J
UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 16. júna 2021 číslo 4812021

K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu
a nakladanie s majetkovými právami mesta — Návrh na zriadenie
budúceho vecnóho bremena v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Pod Stráňami
— Liptovská vodárenská spoločnosť, as., Revolučná 595, 031 05
Liptovský Mikuláš

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

1. komisia územněho rozvoja a výstavby MsZ dňa 03.032021 prerokovala z híadiska

územnoplánovacieho návrh na zriadenÉe vecněho bremena cez pozemky vo vlastnictve mesta

tak, ako je uvedené v časti II tohto návrhu a odporúča ho MsZ schválíť podľa grafickej prilohy

2. komisia finančná a majetkovo-právna MsZ dňa 07,06.2021 prerokovala návrh na predaj

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

mesta tak, ako je uvedeně v časti II. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schválíť.
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II. schvaľuje

uzatvoren/e Zmluvy o budúcej zmtuve o zr/aden! vecného bremene spočívajúce v pré ve uložen/a

inžin/erskych s/et! (verejný vodovod a verejná kanaI/zác/a) v k. Ú. Liptovský M/kutáš, na ul. Pod

Stráňam/ — medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako

vlastníkem pozemkov parc. Č. KN-C 7168/12 (LV Č. 4401, v celosti), KN-C 7168/11 (LV Č. 4401,

v celosti), KN-C 7388/5 (KN-E 6538/2, LV Č. 6820, v podiele %-ina), KN-C 7168/4 (LV Č. 6820,

v podiele Y4-ina), KN-C 7350/1 (KN-E 6639, LV Č. 7123, v celosti) a budúcim oprávneným

z vecného bremena, spoloČnosťou Liptovská vodárenská spoločnost‘, a.s., so sidíom

RevoluČná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441, ako vlastnikom budúceho verejného

vodovodu a verejnej kanalizácie. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena

spoČivajúce v práve uloženia nžinierskych sieti, a to verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

cez pozemky parc. Č. KN-C 7168/12, parc. Č. KN-C 7168/11, parc. č. KN-C 7388/5 (KN-E 6538/2),

parc. č. KN-C 7168/4, parc. Č. KN-C 7350/1 (KN-E 6639) a práva vstupu za úČelom

prevádzkovania týchto sietí v prospech vlastníka nžinierskych sieti, a to verejného vodovodu

a verejnej kanalizácie ako budúceho oprávneného z vecného bremena,

Zmluva o zriadeni vecného bremena sa uzatvorí po realizácii verejného vodovodu a verejnej

kanalizácie vybudovaných v rámci stavby. „ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ VEREJNÝ VODOVOD

A KANALIZÁCIA POD STRÁŇAMI— ROZŠÍRENIE 2“ v rozsahu vyznaČenom na porealizaČnom

geometrickom pláne, a to najneskčr do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti

kolaudaČného rozhodnutia uvedenej stavby resp. v prípade, ak sa na stavbu uloženia inžinierskej

siete nevyžaduje vydanie stavebného povolenia, do dvoch rokov odo dňa vydania oznámenia

príslušného stavebného úradu ve veci ohlásenia drobnej stavby stavebnikom. Strana oprávnená

z vecného bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena za zriadenie a Časovo

neobmedzené využivanie práva uloženia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie cez

pozemky vo vlastníctve mesta jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v Čase

uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena. Ideo uzatvorenie zmluvy podľa 9 ods. 2 písm.

e) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obcí v platnom zneni.
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Ing.
Já?lcháč

PhD.

primator mesta

Oátum podp/su uznesen/a: 18. 6. 2021


