
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. 73/2020 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 na základe 

ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov“ 

Obec Liešťany ako vlastník pozemku KN-E par. číslo 350 v k. ú. Dobročná -zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 4489 m² v podiele 1/1, vedený na LV č. 1 a Povinný z vecného bremena 

Zmluvy zriaďuje vecné bremeno  v prospech Oprávneného z vecného bremena  pre investičnú 

akciu: Liešťany – rekonštrukcia vodovodného potrubia umiestnenej aj na časti pozemku vo 

vlastníctve Povinného z vecného bremena. - časovo neobmedzené bremeno má spočívať v práve 

vstupu, prechodu a prejazdu osobnými, nákladnými automobilmi, technikou a pešo na zaťažený 

pozemok za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, vykonávania opráv, odstraňovania porúch, 

ako aj rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu na zaťaženom pozemku umiestnenom 

v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 31628826-4/2020 zo dňa 28.4.2020, úradne 

overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Prievidza dňa 13.5.2020 pod .č. 503/2020 

označeným ako diel č. 3 vo výmere 121 m²,  vyhotoviteľa Geopoz, s.r.o., Komenského 10CV,    

974 01 Banská Bystrica, IČO: 31628826 v prospech Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,        

a. s., IČO: 36056006, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica. Je to vecné bremeno prípadu 

osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia zásobovania obyvateľov obce  pitnou vodou. Právo 

vecného bremena podľa Zmluvy sa vzhľadom na verejnoprospešnosť zariadenia chráneného 

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

 

V Liešťanoch dňa 22.09.2020  

 

        

 

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

                                                                                                               starosta obce 

 

Vyvesené dňa : 22.09.2020 

Zvesené dňa    : 


