
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 3. marca 2022 číslo 35/2022 

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 inžinierskej siete - VN podzemné vedenie, v k. Ú. Liptovský 

Mikuláš, ul. Majerská a lokalita Areálu vodného slalomu, v prospech Kanoe Tatra 

Klub Lipt. Mikuláš, Nábr. J. Kráľa , 031 01 Liptovský Mikuláš 

Mestské zastupiterstvo 

I. schvaruje 

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

intinierskej siete (VN podzemné vedenie) podra § 9 ods. 2 plsm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. 

o majetku obci v platnom zneni vk. Ú. Liptovský Mikulá§, ul. Majerská a lokalita Areálu vodného 

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

vlastnikom pozemkov parc. č. KN-C 3317/101, KN-C 6659/16, KN-C 7285/29 (LV č. 4401), KN

E 6659/3, KN-E 13331/202 (LV č. 7123) a budúcim oprávneným z vecného bremena, Kanoe 

Tatra Klub Lipt. Mikulái, so sidIom Nábr. J. Krála 8, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 17058473 

ako vlastnikom budúcej intinierskej siete - VN podzemného vedenia. 



Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného bremena spočlvajúce v práve uloženia inžinierskej 

siete - VN podzemného vedenia cez pozemky parc. č. KN-C 3317/101, KN-C 6659/16, KN-C 

7285/29, KN-E 6659/3, KN-E 13331/202 a práva vstupu za účelom prevádzkovania tejto siete 

v prospech vlastnika budúcej inžinierskej siete - VN podzemného vedenia, ako budúceho 

oprávneného z vecného bremena. 

Zmluva o zriadeni vecného bremena sa uzatvori po realizácii VN podzemného vedenia 

vybudovaného v rámci stavby: "SO 01 VN podzemné vedenie", 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 90 dni odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. 

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

a časovo neobmedzené využivanie práva uloženia VN podzemného vedenia cez pozemky vo 

vlastnlctve mesta, jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom v čase uzatvorenia 

zmluvy o zriadeni vecného bremena. 

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

v platnom znen I. 
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Ing. J Blcháč, PhD. ~

Wl/D 

pri átor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 4. 3. 2022 


