
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 uznesením Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch č.73/2021 zo 

dňa 14.12.2021 

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 vybudovania vodomernej šachty a uloženia inžinierskych sieti na časti 

pozemku KN-E par. číslo 69, ostatná plocha, vedený na LV č. 1 v k.ú. Lomnica vo vlastníctve 

obce Liešťany minimálne 2 metre od hranice pozemku KNE par. č. 69 s pozemkom KNE par. 

č. 485 a KNC par. č. 480 v k.ú. Lomnica, nakoľko v uvedenej časti Obecné zastupiteľstvo 

v Liešťanoch schválilo uznesením č. 37/2018 vecné bremeno pre zemnú prípojku nízkeho 

napätia pre telekomunikačný vysielač spoločnosti Slovak Telekom. Žiadateľka MUDr. Mária 

Ondrejová, Námestie J. Francisciho 737/24, 981 01 Hnúšťa má zámer na pozemku KN-C par. 

č. 67/2 a par. č. 67/13 k. ú. Lomnica realizovať výstavbu rodinného domu a pripojenie tejto 

stavby na inžinierske siete je možný iba ich uložením na pozemku vo vlastníctve obce Liešťany 

v rozsahu nevyhnutnom na zriadenie stavby a jej ochranného pásma, bez súhlasu osadiť na 

pozemku domovú regulačnú zostavu pre plynomer, regulátor plynu a hlavný uzáver plynu.  Je 

to vecné bremeno prípadu hodného osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia pripojenia stavby 

na inžinierske siete. Právo vecného bremena podľa Zmluvy o zriadení vecného bremena 

vzhľadom na snahu obce Liešťany podporiť mladých ľudí ochotných založiť si rodinu a 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 a na internetovej 

stránke obce:  www.liestany.sk a na  Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom 

portály verejnej správy. 

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

obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Deň zverejnenia: 4.2.2022 

                      Ľubomír Noska 

             starosta obce 
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