
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 3. marca 2022 číslo 30/2022 

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

nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta 

- uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby 

spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí - vodovod, kanalizácia, v k. ú. 

Demi/nová (Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 

Liptovský Mikuláš) 

Mestské zastupitefstvo 

I. konitatuje, že 

1. komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 16.02.2022 zobrala na vedomie informáciu 

o uzatvorenl Zmluvy o zriadeni vecného bremena tak, ako je uvedené v tasti II. tohto uznesenia 

(pozn.: z hľadiska územnoplánovacieho pri uzatvorenl riadnej .Zmluvy o zriadenI vecného 

bremena· nie je potrebné túto posudzovať v komisii územného rozvoja a výstavby, nakoľko 

mestské zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie .Zmluvy o bUdúcej zmluve o zriaden' vecného 

bremena· a na predmetnú inliniersku stavbu je ul vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie), 



2. mestské zastupiterstvo v Liptovskom Mikuláši d~a 22. 06.2017 uznesen Im Č. 37/2017 schválilo 

pod bodom 9., citujeme: . uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadenI vecného bremena 

spot/vajúce v práve u/otenia intinierskych sieti (vodovod, kanalizácia, elektrické rozvody NN a 

VN) vk. Ú. Demanová - medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský 

Mikulá$ ako vlastnIkom pozemku parc. Č. KN-C 877/1 (KN-E 215/1) a budúcim oprávneným 

z vecného bremena, spoločnosťou TATRA SPC8, s.r.o., so sldlom Moyzesova 6, 811 05 

Bratislava, ICO: 44 544 863, ako vlastnIkom budúcej vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej 

prlpojky. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena práva ulotenia intinierskych sieti 

cez pozemok parc. Č. KN-C 877/1 (KN-E 215/1), a to: vodovod SO 02, spla$ková kana/iztJcia SO 

03, elektrické rozvody VN SO OS, elektrické rozvody NN SO 07, vodovod - prepojenie SO 10, 

vodovod - plnenie vodojemu SO 11 a práva vstupu za účelom prevádzkovania týchto sieti 

v prospech vlastnIka intinierskych sieti ako budúceho oprávneného z vecného bremena. Strana 

oprávnená z vecného bremena zaplatI strane povinnej z vecného bremena pri podpise riadnej 

zmluvy o vecnom bremene za zriadenie a časovo neobmedzené vyutlvanie práva ulotenia 

predmetných intinierskych sietI jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v čase 

uzatvorenia riadnej zmluvy o zriadenI vecného bremena. " 

3. v súlade s uznesen Im mestského zastupiterstva v Liptovskom Mikuláši Č. 37/2017 zo d~a 22. 06. 

2017, bola d~a 13. 07. 2017 uzatvorená Zmluva o uzatvorenl budúcej zmluvy o zriadeni vecného 

bremena č.658/2017/Práv. medzi spoločnosťou TATRA SPC8, s.r.o., ako budúcim oprávneným 

z vecného bremena a mestom liptovský Mikuláš ako budúcim povinným z vecného bremena. 

4. na vodnú stavbu , Liptovský Mikuláš - Demanová, DEMÄNOVÁ VILLAGE, Technická vybavenosť 

Objekt ,O" a ,E" - SO 02 Vodovod, SO 03 Splašková kanalizácia, SO 04 Oaždová kanalizácia, 

SO 10 Vodovod - prepoj, SO 11 Vodovod, plnenie vodojemu, SO 12 Vodojem, SO 13 Splašková 

kanalizácia tlaková + čerpacia stanica a SO 14 Vodojem, odpad -Stoka" v rámci stavby: 

, Liptovský Mikuláš - Demanová, DEMÄNOVÁ VILLAGE, Technická vybavenosť Objekt ,O" a "E' , 

bolo vydané Okresným úradom Liptovský Mikuláš, Odbor Starostlivosti o životné prostredie, Úsek 

štátnej vodnej správy, právoplatné kolaudačné rozhodnutie pod Č . OU-LM-OSZP-$VS -

2018/010465 - 3/Mk zo d~a 21 .12.2018, ktorým bolo povolené uživanie predmetných stavebných 

objektov, pre stavebnlka TATRA SPC8, s.r.o., Moyzesova 6, 811 05 Bratislava, ktorému 

predchádzala právoplatná Verejná vyhláška Č. OU-LM-OSZP-20171014151 - 005Nr 

2018/000632 zo dňa 07. 03. 2018 vydaná Okresným úradom Liptovský Mikuláš, Odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej vodnej správy. 

II. schvaruje 

uzatvorenie Zmluvy o zriadenI vecného bremena v prospech tretej osoby spoč/vajúce v práve 

ulotenia intinierskych sietI (vodovod, kanalizácia), v k. Ú. Demanová - medzi povinným z 

vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastnikom pozemkov parc. Č. KN-E 203/76, 

KN-E 204/2, KN-E 215/1 (LV Č. 355), spoločnosťou TATRA Spe8, s.r.o., so sldlom Moyzesova 



6, 811 05 Bratislava, IČO: 44 544 863 ako investorom stavebných objektov vodovodu a 

kanalizácie, vybudovaných v rámci stavby: ,Liptovský MikulM - Demánová, DEMÄNOVÁ 

VILLAGE, Technická vybavenost' Objekt "O" a "E" - SO 02 Vodovod, SO 03 Splašková 

kanalizácia, SO 04 Dažďová kanalizácia, SO 1 O Vodovod - prepoj, SO 11 Vodovod, plnenie 

vodojemu, SO 12 Vodojem, SO 13 Splašková kanalizácia tlaková + čerpacia stanica a SO 14 

Vodojem, odpad -Stoka", na ktorú bolo vydané Okresným úradom Liptovský Miku1M, Odbor 

Starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej vodnej správy, právoplatné kolaudačné 

rozhodnutie pod č. OU-LM-OSZP-$VS - 2018/010465 - 3/Mk zo dna 21 .12.2018 a oprávneným 

z vecného bremena, Liptovskou vodärenskou spoločnosťou, a.s., Revolučná 595, 031 05 

Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441 . 

Predmetom zmluvy je zriadenie časovo neobmedzeného a odplatného vecného bremena 

spočlvajúce v práve uloženia inžinierskych sieti (vodovod, kanalizácia) cez pozemky parc. Č. KN

E 203/76, KN-E 204/2, KN-E 215/1 (LV Č. 355) v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne Č. 

36735299 - 18/2020 a v práve vstupu za účelom prevadzkovania týchto sieti, v prospech tretej 

osob v - oprávneného z vecného bremena. Investor zaplati strane povinnej z vecného bremena 

jednoráZovú odplatu vo výške 10 SOO,- eur, čo je všeobecná hodnota vecného bremena 

stanovená znaleckým posudkom Č. 011/2020 zo dna 26.01.2020 a znaleckým posudkom Č. 

105/2020 ako Dodatok Č. 1 k ZP Č. 011/2020 zo dna 27.07.2020 vyhotoveným znalcom Ing. 

Brunom Borošom. 

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

v platnom znenI. V zmysle Čl . 4 pism. i) ,Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Liptovský Miku1M' zriadenie vecného bremena na majetok mesta v hodnote nad 1 000 eur podra 

znaleckého posudku, podlieha schváleniu mestským zastupiterstvom. 

I 
Ing. JfVJ.č, PhD. 

pri ätor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 4. 3. 2022 
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