
K bodu: 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 3. marca 2022 číslo 31/2022 

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: 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský 

Mikuláš, spočlvajúce v práve uloženia inžinierskych sietí - vodovod, kanalizácia, 

v k. Ú. Palúdzka. Investor stavebných objektov: Sureality, s.r.o., Bytčianska -

Považský Chlmec 885,01003 ti/ina 

Mestské zastupiterstvo 

I. konštatuje, že 

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

o uzatvorenl Zmluvy o zriadeni vecného bremena tak, ako je uvedené v časti 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, nakol'ko 

mestské zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie "Zmluvy o budúcej zmluve o zriadenI vecného 

bremena" a na predmetnú intiniersku stavbu je ut vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie), 



2. mestské zastupitefstvo v Liptovskom Mikuláši d~a 12. 12. 2019 uznesen Im Č. 92/2019 schválilo 

pod bodom 4., citujeme: ,uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena 

spotfvajúce v práve ulotenia intinierskych sieti (VN prfpojka, kanalizačná prfpojka a vodovodná 

prlpojka) vk. Ú. Palúdzka - medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský 

Mikuláš ako vlastnfkom pozemkov parc. č. KN-C 2099/8, 2099/208, 2099/214, 2099/337 (L V č. 

4401) a budúcim oprávneným z vecného bremena, spoločnosťou SUKUPCAK, s,r.o" so sfdlom 

Driellová 755/25, 01004 tJlina, ICO: 36 768499, ako vlastnfkom budúcej VN prfpojky, budúcej 

kanalizačnej pripojkya budúcej vodovodnej pripojky. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného 

bremena spočivajúce v práve ulotenia intinierskych sieti, a to VN pripojky cez pozemky parc. Č. 

KN-C 209918, 2099/337, kanalizačnej pripojky cez pozemky parc. Č. KN-C 209918, 2099/337 

a vodovodnej pripojky cez pozemky parc. Č. KN-C 209918, 2099/208, 2099/214, 2099/337 

a práva vstupu za účelom prevádzkovania týchto sieti v prospech vlastnika budúcej VN prlpojky, 

kanalizačnej pripojkya vodovodnej pripojky, ako budúceho oprávneného z vecného bremena. 

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

a časovo neobmedzené vyuiivanie práva u/oienia VN pripojky, kanalizačnej prfpojky 

a vodovodnej pripojky cez pozemky vo vlastnfctve mesta jednorázovú odplatu stanovenú 

znaleckým posudkom v čase uzatvorenia zmluvy o zriadeni vecného bremena. " 

3. v súlade s uznesen Im mestského zastupitefstva v Liptovskom Mikuláši Č. 92/2019 zo d~a 12. 12. 

2019, bola d~a 03.01.2020 uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena Č. 

1060/2019/Práv., medzi spoločnosťou SUKUPCAK, s.r.o., ako budúcim oprávneným z vecného 

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

4. d~a 13.09.2019 bola medzi spoločnosťou SUKUPCAK s.r.o., Drie~ová 755/25, 01004 Žilina, 

ICO: 36 768 499 a spoločnosťou Sureality, s.r.o., Bytčianska - Považský Chlmec 885, 010 03 

Žilina, ICO: 52 572 234 uzatvorená Dohoda o postúpenl a prevzati práv a povinnosti. 

5. na inžiniersku stavbu pod názvom: ,Obytný súbor Nová Palúdzka I. etapa, Liptovský Mikuláš" -

SO 301 Splašková kanalizácia verejná, SO 400 Vodovod verejný, SO 401 Dažďová kanalizácia 

(SO 410 - Vsakovacie systémy), SO 401 - Cl Prlpojka dažďovej kanalizácie (SO 405 -

Vsakovacie systémy), SO 401 - C2 Prlpojka dažďovej kanalizácie (SO 403 - ORL 2, SO 405 -

Vsakovacie systémy), SO 401 - C3 Prlpojka dažďovej kanalizácie (SO 402 - ORL l, SO 407 -

Vsakovacie systémy), SO 401 - E Prlpojka dažďovej kanalizácie (SO 408 - Vsakovacie systémy), 

SO 401 - G Pripojka dažďovej kanalizácie (SO 411 - ORL 3, SO 409 - Vsakovacie systémy) -

vybudovanej na pozemkoch parc. Č . KN-C 2099/8, 2099/53, 2099/208, 2099/214, 2099/225, 

2099/332, 2099/336, 2099/337, 2099/340, v katastrálnom územi Palúdzka, bolo vydané 

Okresným úradom Liptovský Mikuláš, odborom starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

vodnej správy právoplatné kolaudačné rozhodnutie pod Č. OU-LM-OSZP-2021/002282-004 zo 

d~a 03. 03. 2021, ktorým bolo povolené uživanie predmetných stavebných objektov, pre 

stavebnlka Sureality, s.r.o., so sldlom Bytčianska - Považský Chlmec 885, 010 03 Žilina, ICO: 

52572 234. 

6. d~a 01 . 12.2021 bola medzi spoločnosťou Sureality, s.r.o., Bytčianska - Považský Chlmec 885, 

010 03 Žilina, ICO: 52572 234, ako predávajúcim, a spoločnosťou Liptovská vodárenská 



spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, ICO: 36672441, ako kupujúcim, 

uzatvorená Kúpna zmluva č. 141/2021, ktorej predmetom bol odplatný prevod vlastnlckeho práva 

k vodnej stavbe, a to: "Obytný súbor Nová Palúdzka I. etapa Liptovský Mikuláš"- verejná 

splašková kanalizácia PVC DN 300 SN 12 v dlžke 163,7 m, verejný vodovod HD PE, DN 150 

v dlžke 203,3 m, t. j. inžinierske siete, ktoré boli skolaudované na základe rozhodnutia Okresného 

úradu Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej vodnej správy č. 

OU-LM-OSZP-2021/002282-004 zo dňa 03. 03. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

a vykonaternosť 22. 03. 2021; 

II. schvaruje 

uzatvorenie Zmluvy o zriadenI vecného bremena v prospech tretej osoby spot5lvajúce v práve 

uloženia in2inierskych sietI (vodovod, kanalizácia), vk. ú. Palúdzka medzi: 

• povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastnikom pozemkov parc. 

č. KN-C 

2099/8, KN-C 2099/208, KN-C 2099/214, KN-C 2099/337 (LV č. 4401), 

• spoločnosťou Sureallty, s.r.o., Bytčianska -Považský Chlmec 885, 010 03 Lilina, ICO: 

52 572 234 ako investorom stavebných objektov vodovodu a kanalizácie, vybudovaných v rámci 

stavby: ,Obytný súbor Nová Palúdzka I. etapa, Liptovský Mikuláš' - SO 301 Splašková 

kanalizácia verejná, SO 400 Vodovod verejný, SO 401 Dažďová kanalizácia ISO 410 -

Vsakovacie systémy), SO 401 - C1 Prfpojka dažďovej kanalizácie (SO 405 - Vsakovacie 

systémy), SO 401 - C2 Prfpojka dažďovej kanalizácie (SO 403 - ORL 2, SO 405 - Vsakovacie 

systémy), SO 401 - C3 Prfpojka dažďovej kanalizácie (SO 402 - ORL 1, SO 407 - Vsa kovacie 

systémy), SO 401 - E Prfpojka dažďovej kanalizácie (SO 408 - Vsakovacie systémy), SO 401 -

G Prfpojka dažďovej kanalizácie (SO 411 - ORL 3, SO 409 - Vsakovacie systémy), na ktorú bolo 

vydané Okresným úradom Liptovský Mikuláš, odborom starostlivosti o životné prostredie, úsek 

štátnej vodnej správy právoplatné kolaudačné rozhodnutie pod č . OU-LM-OSZP-2021/002282-

004 zo dňa 03. 03. 2021, 

• oprávneným z vecného bremena, spoločnosťou Liptovská vodárenská spoločnosť, 

a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, ICO: 36672441. 

Predmetom zmluvy je zriadenie časovo neobmedzeného a odplatného vecného bremena 

spočfvajúce v práve uloženia inžinierskych sieti (vodovod, kanalizácia) cez pozemky parc. č. KN

C 2099/8, KN-C 20991208, KN-C 2099/214, KN-C 2099/337 (LV č. 4401) v rozsahu vyznačenom 

na geometrickom pláne č. 44523106 - 10/2022 a v práve vstupu za účelom prevádzkovania 

týchto sieti, v prospech trete; osobv - oprávneného z vecného bremena. Investor zaplati strane 

povinnej z vecného bremena jednorázovú odplatu vo výike 7900,00 eur, čo je všeobecná 



hodnota stanovená znaleckým posudkom Č. 41/2022 zo dňa 22.02.2022 vyhotoveným znalcom 

Ing. Miroslavom Todákom. 

Ide o uzatvorenie zmluvy podla § 9 ods. 2 prsm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku ober 

v platnom znenr. V zmysle čr. 4 prsm. i) "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Liptovský Mikuláš" zriadenie vecného bremena na majetok mesta v hodnote nad 1 000 eur podla 

znaleckého posudku, podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. 

I 
I 

\* 
i
~'~Q 

Ing. Já Blcháč, PhD. 

pri átor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 4. 3. 2022 


