
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 16. decembra 2021 číslo 95/2021 

K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu 
a nakladanie s majetkovými právami mesta: Návrh na zmenu časti 
Uznesenia č. 50/2021 zo dňa 16.6.2021 

Mestské zastupiteľstvo 

1. konštatuje, že 

mestské zastupiteľstvo v Liptovský Mikuláši dňa 16.06.2021 uznesením č. 50/2021 v časti 

II. pod 

bodom 1. schválilo uzatvorenie Zmluvy o zriadenf vecného bremena v prospech tretej osoby 

spočívajúcej v práve uloženia inžinierskej siete (podzemného vedenia NN) v k. ú. Liptovský 

Mikuláš na ul Hurbanovej - medzi povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako 

vlastníkom pozemku pare. č. KN-C 370/1 (LV č. 4401) a spoločnosťou Euro Renting s.r.o. so 

sídlom Hurbanova 862, 031 01 Liptovský Mikuláš, ICO: 50 763 369 ako investorom, v prospech 

oprávneného z vecného bremena, spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri 

Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 1Co: 36 442 151, ako vlastnika podzemného vedenia NN, 

vybudovaného v rámci stavby: .11220 - Liptovský Mikuláš - Hurbanova - Rozšírenie NNK", na 

ktorú bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš kolaudačné rozhodnutie pod. č. MsÚ/ÚR a SP 

2020/5929-3/AMi zo dňa 01.12.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2020. 

Predmetom zmluvy je zriadenie odplatného vecného bremena spočívajúce v práve umiestnenia 



a uloženia inžinierskej siete a k nim prislúchajúcim ochranným pásmom v zmysle platných 

predpisov, a to podzemného vedenia NN cez pozemok pare. č. KN-C 370/1, v rozsahu 

vyznačenom na geometrickom pláne č. 46193537-286/2020 a v práve vstupu za účelom 

prevádzky, údržby a rekonštrukcie tejto siete v prospech vlastníka pozemku pare. č. KN-C 370/1, 

zapísaného v katastri nehnuteľnosti na LV č. 4401, ako oprávneného z vecného bremena. 

Investor zaplatl strane povinnej z vecného bremena v lehote do 15 dní odo dňa účinnosti tejto 

zmluvy jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena v prospech strany oprávnenej 

z vecného bremena, a to vo výške 1 530 EUR, (t. j. 18,93 EUR/m2, výmera 81 m2
), podľa 

znaleckého posudku č. 21/2021 zo dňa 04.03.2021 vyhotoveného znalcom v odbore stavebníctvo 

Ing. Renétou Kotrlkovou. 

II. mení 

bod 1. schvaľovacej časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši č. 50/2021 

zo dňa 16.06.2021 nasledovne: 

• pôvodný text „v prospech vlastnlka pozemku pare. č. KN-C 370/1, zapísaného v katastri 

nehnuteľností na LV č. 4401, oprávneného z vecného bremena· sa nahrádza textom: ,,v 

prospech tretej osoby, oprávnenej z vecného bremena". 

Vo zvyšnej časti ostáva uznesenie nezmenené. 

Ing. JJ. ;~-h~e. PhD. 
prlL étor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 17. 12. 2021 


