
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 16. júna 2021 číslo 5012021
K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu

a nakladanie s majetkovými právani mesta — Návrh na zriadenie
vecného bremena v prospech tretej osoby v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul.
Hurbanova — v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri
Rajčianke 2927/8, 01047 Zilina (Euro Renting SK s.r.o., Hurbanova 862,
031 01 Liptovský Mikuláš — investor)

Mestské zastupiterstvo

L konštatuje, že

t Na stavbu: BYTOVÝ DOM HURBANOVA‘. na pozemku parc Č. KN-C 370/1 v katastrálnom

území Liptovský Mikuláš, bob odborom právnym Mesta Liptovský MÉkubáš vydané pisomné

vyjadrenie ku žiadosti k umiestnenu inžinierskych sjetí pod č. MsÚ/Práv.2018/3528-1/MJav zo

dňa 05.03,2018.

2 komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 01.062021 prerokovala Z hľadiska

územnoplánovacieho návrh na uzatvorenie ZmIuvy O zriadení vecného bremena spočivajúce

v práve uboženia inžinierskej siete (podzemného vedenia NN) tak, aRo je uvedené v časti II. tohto

uznesenia a odporúča ho MsZ schváliť.

3. komisia finančná a majetkovo-právna MsZ dňa 07.06.2021 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.



II. schvaľuje

1. uzatvorenie Zmluvy o zr/aden! vecného bremene v prospech tretej osoby spočívajúce v pré ve

uložen/a Inž /n;érskej slete (podzemného veden/a NN vk. ú. Liptovský Mikuláš na ul. Hurhanovej

— medzi povinným z vecného bremena, mestem Liptovský Mikuláš ako vlastníkem pozemku parc.

Č. KN-C 370/1 (LV Č. 4401), a spoločnosVou Euro Renting SK sto., so sidlom Hurbanova 862,

031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50 763 369 ako investorom, v prospech oprávneného z vecného

bremena, společnosti Stredoslovenská distribučná, a S., 50 sídlem Ph Rajčianke 2927/8, 010 47

Žilina, IČO: 36442 151, ake vlastníka podzemného vedenia NN, vybudovaného v rámci stavby:

P11220 — Liptovský Mikuláš — Hurbanova — Rozširenie NNK“, na ktorú bole vydané mestem

Liptovský Mikuláš kolaudačné rozhodnutie pod. č. M5Ú/ÚR a SP 2020/5929-3/AMi ze dňa

01.12.2020, které nadobudlo právoplatnesť dňa 16.12.2020. Predmetom zmluvy je zriadenie

odplatného vecnéhe bremena spočívajúce v práve umiestnenia a uloženia inžinierskej siete

a k nim prislúchajúcim ochranným pásmem v zmysle platných predpisov, a to podzemného

vedenia NN cez pozemek parc. č. KN-C 370/1, v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne č.

46193537-286/2020 a v práve vstupu za účelem prevádzky. údržby a rekonštrukcie tejto siete

v prospech vlastníka pozemku parc. Č. KN-C 370/1 zapisaného v katastri nehnuteľnosti na LV Č.

4401) ako oprávneného z vecnéhe bremena Investor zaplatí strane povinnej z vecriéhe oremena

v lehote do 15 dni odo dňa účinnosti tejto zmluvy jednorázovú odplatu za zriadenie vecného

bremena v prospech strany oprávnenej z vecného bremene, ato vo výške 1 530 EUR, (t. J. 1893

EUR/m2, výmera 81 mp), podIa znaleckého posudku č. 21/2021 ze dňa 04.03.2021 vyhotoveného

znalcem v odbore stavebnictve Ing. Renátou Kotrikevou.

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

v platnom znení.

fl‘%
Ing. Ján Icháč, PhD.

primtor mesta

Détum podpisu uznesenia: 18. 6. 2021


