
Obec Liešťany 

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

IČO: 00318230 

Zastúpený 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 Uznesením Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch 

č.48/2021 zo dňa 28.09.2021 

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 osadenia podperného bodu nízkeho napätia na pozemku KN C par. č. 

128/1, zastavaná plocha a nádvorie, vedený na LV č.1 v k. ú. Liešťany vo vlastníctve obce 

Liešťany. Žiadateľ pán Ján Michalka, Osloboditeľov 354/35, 972 45 Bystričany je vlastníkom 

rodinného domu súp. č. 45, ktorý je postavený na pozemku KN C par. č. 124/7 v k. ú. 

Liešťany a tento dom ma v pláne zrekonštruovať k čomu je potrebné vybudovať novú 

elektrickú prípojku s osadením nového podperného bodu NN na pozemku vo vlastníctve obce 

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

projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť P-CH-E stavebné montáže, 

Moštenická 4, 971 01 Prievidza. Je to vecné bremeno prípadu hodného osobitného zreteľa z 

dôvodu zabezpečenia pripojenia stavby na elektrickú energiu. Právo vecného bremena podľa 

Zmluvy o zriadení vecného bremena vzhľadom na snahu obce Liešťany podporiť občanov  

ochotných žiť v rodnej obci sa 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 zriadenia vecného bremena obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce, 

na internetovej stránke obce: www.liestany.sk a na  centrálnej úradnej elektronickej tabuli  

portálu  www.slovensko.sk .   

O schválení  zriadenia vecného bremena z dôvodu osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie 

obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                  Ľubomír Noska 

               starosta obce 

Deň zverejnenia: 25.10.2021 

Zvesené dňa   :  
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