
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zo dňa 2. júna 2022 číslo 7112022

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:

Stredoslovenská distribučná, as., Pri Rajčianke2927/8, 010 47 Žilina,

spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sjetí — podzemné VN vedenie a NN

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

Bytčianska — Považský Chlmec 885, 010 03 Žilina

Mestské zastupitefstvo

konštatuje, že

mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši dňa 12. 12. 2019 uznesenim Č. 92/2019 schválilo
pod bodom 4., cituieme: „uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
spoČívajúce v práve uloženia inžinierskych sletí (VN prípojka, kanalizaČná prípojka a vodovodná
prípojka) v k. ú. Palúdzka - medzi budúcim povinným z vecného bremena, mestom Liptovský
Mikuláš ako vlastníkom pozemkov parc. Č. KN-C 2099/8, 2099/208, 2099/214, 2099/337 (LV Č.
4401) a budúcim oprávneným z vecného bremena, spoloČnosťou SUKUPCAK, S.ľ.O., So sídlom

Drieňová 755/25, 010 04 Žilina, IČO: 36 768 499, ako vlastníkom budúcej VN prípojky, budúcej



kanalizaČnej prípojky a budúcej vodovodne] prípojky. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného

bremena spoČívajúce v práve uloženia inžinierskych siet a to VN prípojky cez pozemky parc. č.

KN-C 2099/8, 2099/337, kanalizaČnej prípojky cez pozemky parc. Č. KN-C 2099/8, 2099/33 7

a vodovodnej prípojky cez pozemky parc. Č. KN-C 2099/8, 2099/208, 2099/2 14, 2099/33 7

a práva vstupu za úČelom prevádzkovania týchto sletí v prospech vlastníka budúcej VN prípojky,

kanalizaČnej prípojky a vodovodnej prípojky, ako budúceho oprávneného z vecného bremena.

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

a Časovo neobmedzené využívanie práva uloženia VN prípojky, kanalizaČnej prípojky

a vodovodnej prípojky cez pozemky vo vlastníctve mesta jednorázovú odplatu stanovenú

znaleckým posudkom v Čase uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena.“

2. v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Č. 92/2019 Zo dňa 12. 12.

2019, bota dňa 03.01.2020 uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Č.

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

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

3. dňa 13.09.2019 bola medzi spoločnost‘ou SUKUPCAK s.r.o., Drieňová 755/25, 010 04 Žilina,

Ičo: 36 768 499 a spoločnosťou Sureality, s.r.o., BytČianska — Považský Chlmec 885, 010 03

Žilina, IČO: 52 572 234 uzatvorená Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností.

4. na inžiniersku stavbu pod názvom: „PolyfunkČný obytný súbor Nová Palúdzka I. etapa — SO 601

Prípojka VN, NN, rozvody, trafostanica — 11531 Liptovský Mikuláš — Palúdzka — Zahustenie TS“

— vybudovanej na pozemkoch parc. Č. KN-C 2099/107, KN-C 2099/8, KN-C 2099/214, KN-C

2099/337, KN-C 2099/225, KN-C 2099/338, KN-C 2099/332, KN-C 2099/335, KN-C 2099/336,

KN-C 2099/334, KN-C 2099/333, KN-C 2099/214, KN-C 2099/54, KN-C 1676/1 a KN-C 1680/1,

v katastrálnom území Palúdzka, bob vydané mestom Liptovský Mikuláš právoplatné kolaudačné

rozhodnutie pod Č. MsÚ/ÚRaSP 2021/3188-3/MDu zo dňa 18. 05. 2021, ktorým bob povolené

užívanie predmetných stavebných objektov, pre navrhovateľa Stredoslovenská distribuČná, as.,

Pri RajČianke 2927/8, 010 47 Žilina, ičo: 36 442 151.

II. schvaľuje

uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby spoČívajúce v práve

uloženia inžinierskych sletí (podzemné VN vedenie a NN vedenie), v k. ú. Palúdzka medzi:

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

Č. KN-C

1676/1, KN-C 1680/1, KN-C 2099/8, KN-C 2099/54, KN-C 2099/214, KN-C 2099/337 (LV Č.

4401),

• spoiočnost‘ou Sureaiity, s.r.o., Bytčianska —Považský Chlmec 885, 010 03 Žilina, Ičo:

52 572 234 ako investorom stavebných objektov VN vedenia a NN vedenia, vybudovaných

v rámci stavby: „PolyfunkČný obytný súbor Nová Palúdzka I. etapa — SO 601 Prípojka VN, NN,

rozvody, trafostanica — 11531 Liptovský Mikuláš — Palúdzka — Zahustenie TS‘, na ktorú bob



vydané mestom Liptovský Mikuláš právoplatné kolaudaČné rozhodnutie pod Č. MsÚ/ÚRaSP

2021/3188-3/MDu zo dňa 16. 05. 2021,

oprávneným z vecného bremena, spoločnost‘ou Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri

RajČianke 2927/6, 01047 Žilina, Ičo: 36442 151.

Predmetom zmluvy je zriadenie Časovo neobmedzeného a odpiatného vecného bremena

spoČívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí (podzemné VN vedenie a NN vedenie) a k nim

prislúchajúcim ochranným pásmam, a to podzemné VN vedenie cez pozemky parc. Č. KN-C

2099/8, KN-C 2099/214, KN-C 2099/337a podzemné NN vedenie cez pozemky parc. Č. KN-C

2099/337, KN-C 2099/214, KN-C 2099/54, KN-C 1676/1, KN-C 1680/1 (LV Č. 4401), v rozsahu

vyznaČenom na geometrickom pláne Č. 46193537 — 248/2022 a v práve vstupu za účelom

prevádzkovania týchto sietí, v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena. Investor

zaplatí strane povinnej z vecného bremena jednorázovú odplatu vo výške 8 600 eur, Čo je

všeobecná hodnota stanovená znaleckým posudkom Č. 51/2022 zo dňa 04. 05. 2022

vyhotoveným znalcom Ing. Renátou Kotríkovou.

ide o uzatvorenie zmiuvy podľa 9 ods. 2 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v piatnom znení. V zmysie či. 4 písm. i) „Zásad hospodárenia a nakiadania s majetkom mesta

Liptovský Mikuláš“ zriadenie vecného bremena na majetok mesta v hodnote nad 1 000 eur podľa

znaleckého posudku, podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.

Ing. PhD.

pni w mesta

Dátum podpisu uznesenia: 3. 6. 2022


