
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 3. marca 2022 číslo 28/2022 

K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu 

a nakladanie s majetkovými právami mesta 

- uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce 

v práve uloženia inžinierskych sietí - VN a NN káblové vedenie, v k. Ú. Liptovský 

Mikuláš, ul. Kuzmányho a ul. Tranovského v prospech Stredoslovenská 

distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,01047 Žilina 

Mestské zastupiteľstvo 

I. konštatuje, že 

komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 16.02.2022 prerokovala z hradiska 

územnoplánovacieho návrh na zriadenie vecného bremena cez pozemky vo vlastnlctve mesta 

tak, ako je uvedené v časti II. tohto návrhu a odporúča ho MsZ schváliť. 

II. schvaruje 

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadenI vecného bremena spočlvajúce v práve uloženia 

inžinierskych sietI (VN káblové vedenie, NN káblové vedenie) podľa § 9 ods. 2 plsm. e) zákona 

Č. 138/1991 Zb. o majetku obcI v platnom znenI vk. Ú. Liptovský MikuláS, ul. Kuzmányho, ul. 

Tranovského - medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako 



vlastnikom pozemkov parc. Č. KN-C 6592, KN-C 6587/1 (LV Č . 4401) a KN-E 6587 (LV Č. 7123) 

a budúcim oprávneným z vecného bremena, spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, 

a.s •• so sldlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442 151 ako vlastnikom budúceho 

VN a NN káblového vedenia. 

Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena spočlvajúce v práve uloženia inžinierskych 

sieti - VN a NN káblové vedenie cez pozemky parc. Č. KN-C 6592, KN-C 6587/1 a KN-E 6587 

a práva vstupu za účelom prevádzkovania týchto sieti v prospech vlastnika budúceho VN a NN 

káblového vedenia, ako budúceho oprávneného z vecného bremena. 

Zmluva o zriadeni vecného bremena sa uzatvori po realizácii VN a NN káblového vedenia 

vybudovaného v rámci stavby: ,,14246 - Liptovský Mikuláš - Kuzmányho -Zahustenie DTS", 

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 najneskÔr 

do 180 dni odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby 

resp. v prlpade, ak sa na stavbu uloženia inžinierskych sieti nevyžaduje vydanie stavebného 

povolenia, do dvoch rokov odo dňa vydania oznámenia pri slušného stavebného úradu vo veci 

ohlásenia drobnej stavby stavebnlkom. 

Strana oprávnená z vecného bremena zaplati strane povinnej z vecného bremena za zriadenie 

a časovo neobmedzené využivanie práva uloženia VN a NN káblového vedenia cez pozemky vo 

vlastnietve mesta, jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v čase uzatvorenia 

zmluvy o zriadeni vecného bremena. 

Ide o uzatvorenie zmluvy podľa § 9 ods. 2 plsm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci 

v platnom zneni. 
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Ing. Já

V 
Blcháč, PhD. 

primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 4. 3. 2022 


