
Obec Liešťany 

So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany 

IČO: 00318230 

Zastúpená starostom obce: Ľubomírom Noskom 

zverejňuje  na základe ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 74/2020 zo dňa 21. 09 2020 

zámer  zriadenia vecného bremena a za tým účelom uzatvorenie            

Zmluvy o zriadení vecného bremena                                                                     

na majetok obce Liešťany ako prípad hodný osobitného zreteľa 

spočívajúcej v práve vybudovania vodomernej šachty a uloženia potrubia pitnej vody a jeho 

pripojenie na verejný vodovod   na časti pozemkov KN-E par. číslo 799/1, trvalý trávnatý porast,  

par. č. 799/2,  trvalý trávnatý porast a par. č. 800/1, ostatná plocha vedených na LV č. 1 v k.ú. 

Liešťany vo vlastníctve obce Liešťany. 

Žiadatelia pán Tomáš Holenka, Liešťany č. 454  realizuje výstavbu rodinného domu na pozemku 

KN-C par. č. 723/16, k. ú. Liešťany a pani Ivana Holenková, Liešťany č. 454  realizuje výstavbu 

rodinného domu na pozemku KN-C par. č. 723/14 k. ú. Liešťany a pripojenie týchto stavieb na 

verejný vodovod je možný  iba uložením potrubia po pozemkoch vo vlastníctve obce Liešťany  

v rozsahu nevyhnutnom na zriadenie stavby a jej ochranného pásma podľa projektovej 

dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Anton Katrena, Hlavná 444, 972 26 Nitrianske Rudno.  

Je to vecné bremeno prípadu osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia zásobovania obyvateľov 

obce  pitnou vodou . Právo vecného bremena podľa Zmluvy o budúcej zmluve sa vzhľadom na 

snahu obce Liešťany podporiť  mladých ľudí ochotných založiť si rodinu a žiť v rodnej obci 

zriaďuje ako právo vecného bremena na základe dohody zmluvných strán ako bezodplatné právo.                                                   

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvania najmenej 15 dní pred schvaľovaním 

zmluvy o zriadení vecného bremena obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce a na 

internetovej stránke obce: www.liestany.sk 

O schválení zámeru o zriadení vecného bremena z dôvodu osobitného zreteľa je potrebné 

rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

V Liešťanoch dňa 22.09.2020       

 

 

 

 

                                                                           .............................. 
                                                                                 Ľubomír Noska                               

                                                                                                               starosta obce 

 

Vyvesené dňa : 22.09.2020 

Zvesené dňa   :  

http://www.liestany.eu/

