
Bod 7a) – 9        k Rôzne – majetkovoprávne vzťahy  
 
Dôvodová správa k bodu rokovania 

 

 

A) 

Dňa 24.11.2016 požiadal p. Roman Sládek (Príloha č. 1), trvale bytom Lučenecká 51, Veľký Krtíš ako 

investor stavby „Obytný súbor RD-IBV, Ul. Jesenského, Žiar nad Hronom“ na pozemkoch parcela č. CKN 

1955, CKN 1963/1, CKN 1820/78, CKN 1820/76, CKN 1821/19, CKN 1821/20, CKN 2041/1, CKN 2041/7, CKN 

2041/6, CKN 2041/8, CKN 1820/75, CKN 1820/77, CKN 1820/84, CKN 1820/71, CKN 1820/74, CKN 1820/72, 

CKN 1820/82, CKN 1820/83, CKN 1820/81, CKN 1820/73, CKN 1820/69, CKN 1820/80, CKN 1820/79, CKN 

1820/2 a p. Ivan Angyal, Líščie nivy 458/12, Bratislava, v súvislosti s vydaním stavebného povolenia pre stavbu 

„Obytný súbor RD-IBV, Ul. Jesenského, Žiar nad Hronom“ o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena za účelom úpravy vzťahu k nehnuteľnosti – pozemku CKN parcele č. 1955 v k.ú. 

Žiar nad Hronom vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom.  

Na uvedenú stavbu bolo dňa 20.11.2016 Mestom Žiar nad Hronom vydané Územné rozhodnutie č. 

174/2016 (4547/2015) O:649/2016. 

 

Vecné bremeno bude zriadené v prospech žiadateľov a bude spočívať: 

 v uložení splaškovej kanalizácie (dĺžka cca 3,2 m) a vodovodu (dĺžka cca 7,5 m) cez časť pozemku – CKN 

parcela č. 1955 vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom.  

 

Inžinierske siete budú vedené v zmysle predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie –  ako 

stavebný objekt „SO-02 Splašková kanalizácia“ a  „SO-04 Vodovod“ (Príloha č. 4), vypracovanej Ing. Jánom 

Nogom – PRONOX, Žiar nad Hronom, v mesiaci jún 2015, v trase od jestvujúcich verejných inžinierskych sietí 

k pozemkom dotknutým predmetnou stavbou (Príloha č. 3), zapísaným na LV č. 3900 v k.ú. Žiar nad Hronom 

vo výlučnom vlastníctve p. Romana Sládeka a zapísaným na LV č. 2679 v k.ú. Žiar nad Hronom vo výlučnom 

vlastníctve p. Ivana Angyala. 

 

Po vybudovaní inžinierskych sietí bude k žiadosti o schválenie riadnej Zmluvy o odplatnom zriadení 

vecného bremena predložený porealizačný geometrický plán s vyznačením presného rozsahu vecného 

bremena, zriaďovaného v prospech žiadateľov, na náklady investora stavby.  

Odplata za zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom (v zmysle článku XV. ods. 

1. Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar 

nad Hronom v znení neskorších nariadení), vyhotoveným na náklady investora stavby.  

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a) v prospech 

žiadateľov, b) v prospech mesta Žiar nad Hronom  

Príloha č. 2 – koordinačná situácia stavby 

Príloha č. 3 – grafické zobrazenie pozemkov dotknutých predmetnou stavbou na podklade KN mapy 

Príloha č. 4 – vyznačenie vecného bremena (kanalizácia, vodovod) 

Príloha č. 5 – LV č. 3900 

Príloha č. 6 – LV č. 3936 

Príloha č. 7 – LV č. 2679 

 

 

B) 

Ďalej má byť v rámci stavby „Obytný súbor RD-IBV, Ul. Jesenského, Žiar nad Hronom“ na pozemkoch 

parcela č. CKN 1955, CKN 1963/1, CKN 1820/78, CKN 1820/76, CKN 1821/19, CKN 1821/20, CKN 2041/1, 

CKN 2041/7, CKN 2041/6, CKN 2041/8, CKN 1820/75, CKN 1820/77, CKN 1820/84, CKN 1820/71, CKN 

1820/74, CKN 1820/72, CKN 1820/82, CKN 1820/83, CKN 1820/81, CKN 1820/73, CKN 1820/69, CKN 

1820/80, CKN 1820/79, CKN 1820/2, uložený aj nový káblový podzemný rozvod verejného osvetlenia a 

osadené nové lampy v počte 5 ks, (osadené na stožiaroch verejného osvetlenia), ktoré zrealizuje investor 

predmetnej stavby v súlade s technickými podmienkami a následne odovzdá mestu Žiar nad Hronom (Príloha 



č. 7). Káblový podzemný rozvod verejného osvetlenia bude vedený na rozhraní pozemkov parcela č. CKN 

1936/1, CKN 1820/76, CKN 1820/2, CKN 1820/79, CKN 1820/69, CKN 1820/81, CKN 1820/82, CKN 1820/74, 

CKN 1820/84, CKN 1820/75. 

Z tohto titulu je potrebné uzavrieť s mestom Žiar nad Hronom ako Budúcim oprávneným z vecného 

bremena aj Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej bude záväzok 

zmluvných strán zriadiť budúce vecné bremeno, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníkov horeuvedených 

dotknutých pozemkov strpieť:  

 uložený káblový podzemný rozvod verejného osvetlenia a stožiare verejného osvetlenia cez predmetné 

pozemky v prospech mesta Žiar nad Hronom. 

 

Verejné osvetlenie bude vedené v zmysle predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, 

vypracovanej Ing. Igorom Tršom – TRIGEA, Žiar nad Hronom, v mesiaci september 2016 (Príloha č. 8) v trase 

od existujúceho podzemného vedenia verejného osvetlenia k pozemkom dotknutým predmetnou stavbou 

(Príloha č. 3), zapísaným na LV č. 3900 v k.ú. Žiar nad Hronom vo výlučnom vlastníctve p. Romana Sládeka, 

zapísaným na LV č. 2679 v k.ú. Žiar nad Hronom vo výlučnom vlastníctve p. Ivana Angyala a zapísaným na LV 

č. 3936 v k.ú. Žiar nad Hronom v spoluvlastníctve p. Romana Sládeka a p. Ivana Angyala. 

Ku schváleniu Zmluvy o zriadení vecného bremena, ktoré sa bude zriaďovať v prospech mesta Žiar nad 

Hronom, bude investorom stavby predložený geometrický plán s vyznačením rozsahu vecného bremena – 

reálne zameraným káblovým rozvodom verejného osvetlenia, vypracovaným na náklady investora stavby.   

 

    

Prílohy: 

Príloha č. 8 – vyznačenie vecného bremena (verejné osvetlenie) 

 
 
 
 

N Á V R H    N A    U Z N E S E N I E 
 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

A. schvaľuje: 

 
uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena, 

predmetom ktorej bude záväzok zmluvných strán zriadiť budúce vecné bremeno v prospech Budúcich  

oprávnených z vecného bremena v 1. a 2. rade, ktoré bude zodpovedať právu umiestnenia splaškovej 

kanalizácie a vodovodu, vrátane ich ochranného pásma, v rámci stavby „Obytný súbor RD-IBV, Ul. 

Jesenského, Žiar nad Hronom“ na časti pozemku nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísanom na liste vlastníctve č. 1136 vo vlastníctve mesta 

Žiar nad Hronom ako Budúceho povinného z vecného bremena, v spoluvlastníckom podiele 1/1, a to: 

 na CKN parcele č. 1955 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 6 137 m
2
 ( zaťažená časť CKN 

parcely č. 1955 o výmere cca 20 m
2 
). 

 

Právu vecného bremena Budúcich oprávnených z vecného bremena v 1. a 2. rade bude zodpovedať povinnosť 

Budúceho povinného z vecného bremena: 

a) strpieť na časti predmetného pozemku uloženie splaškovej kanalizácie a vodovodu vrátane ich ochranného 

pásma, 

b) umožniť kedykoľvek v nevyhnutnej miere vstup na predmetný pozemok pešo, autom, technickými 

zariadeniami za účelom zabezpečenia výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, kontrolou, 

odstraňovaním porúch a havárií, vykonávaním opráv a rekonštrukcie týchto rozvodov kanalizácie 

a vodovodu. 

 
Budúce vecné bremeno sa bude zriaďovať v prospech Budúcich oprávnených z vecného bremena v 1. a 2. 

rade: 

 



1. Roman Sládek, rod. Sládek, nar.: xxxxx 

Trvale bytom: Lučenecká 398/51, 990 01 Veľký Krtíš 

2. Ivan Angyal, rod. Angyal, nar.: xxxxx 

Trvale bytom: Líščie Nivy 458, 821 09 Bratislava 

 
a to za podmienky, že: 

 

- súčasne p. Roman Sládek a p. Ivan Angyal uzatvoria s mestom Žiar nad Hronom ako Budúcim 

oprávneným z vecného bremena Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného časovo 

neobmedzeného vecného bremena, predmetom ktorej bude záväzok zmluvných strán zriadiť 

budúce vecné bremeno v prospech mesta Žiar nad Hronom, ktoré bude spočívať v povinnosti:  

 

1. p. Romana Sládeka ako Budúceho povinného z vecného bremena v 1. rade strpieť uložený káblový 

podzemný rozvod verejného osvetlenia a stožiare verejného osvetlenia na časti pozemkov nachádzajúcich 

sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných na liste vlastníctva č. 3900, v jeho výlučnom 

vlastníctve, a to: 

- CKN parcela č. 1820/79 – orná pôda o celkovej výmere 70 m
2
, 

- CKN parcela č. 1820/2 – orná pôda o celkovej výmere 752 m
2
,    

- CKN parcela č. 1820/69 – orná pôda o celkovej výmere 177 m
2
,    

- CKN parcela č. 1820/81 – orná pôda o celkovej výmere 65 m
2
,    

- CKN parcela č. 1820/82 – orná pôda o celkovej výmere 234 m
2
,   

- CKN parcela č. 1820/74 – orná pôda o celkovej výmere 238 m
2
. 

 

2. p. Romana Sládeka  a p. Ivan Angyala ako Budúcich povinných z vecného bremena v 1. a 2. rade strpieť 

uložený káblový podzemný rozvod verejného osvetlenia a stožiare verejného osvetlenia na časti pozemkov 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných na liste vlastníctva č. 3936, v ich 

podielovom spoluvlastníctve (p. Roman Sládek v spoluvlastníckom podiele 4/6 k celku, a p. Ivan Angyal, 

v spoluvlastníckom podiele 2/6 k celku), a to:  

- CKN parcela č. 1820/76 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 202 m
2
, 

- CKN parcela č. 1963/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 242 m
2
.  

 

3. p. Ivan Angyala ako Budúceho povinného z vecného bremena v 2. rade strpieť uložený káblový podzemný 

rozvod verejného osvetlenia a stožiare verejného osvetlenia na časti pozemkov nachádzajúcich sa v 

katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných na liste vlastníctva č. 2679 v jeho výlučnom vlastníctve, a 

to: 

- CKN parcela č. 1820/84 – orná pôda o celkovej výmere 224 m
2
,    

- CKN parcela č. 1820/75 – orná pôda o celkovej výmere 239 m
2
. 

  
 
Presný rozsah budúceho vecného bremena, zriaďovaného v prospech Budúcich oprávnených z vecného 

bremena v 1. a 2. rade, bude vymedzený po vybudovaní splaškovej kanalizácie a vodovodu na dotknutom 

pozemku, a to porealizačným geometrickým plánom s vyznačením skutočného rozsahu vecného bremena. 

Jeho vyhotovenie je povinný zabezpečiť na vlastné náklady investor stavby „Obytný súbor RD-IBV, Ul. 

Jesenského, Žiar nad Hronom“ (ďalej ako „Stavba“) p. Roman Sládek, a to v lehote do 60 dní po realizácii 

stavebných objektov „SO-02 Splašková kanalizácia“ a „SO-04 Vodovod“, v rámci Stavby.  

 

Vecné bremeno sa bude zriaďovať odplatne a na dobu neurčitú. Jednorazová odplata za zriadenie vecného 

bremena bude stanovená najmenej za cenu určenú znaleckým posudkom, ktorý v deň schvaľovania zriadenia 

vecného bremena mestským zastupiteľstvom nesmie byť starší ako 6 mesiacov. Znalecký posudok je povinný 

zabezpečiť na vlastné náklady investor stavby. 

 

Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena bude povinný uhradiť Budúcemu povinnému z vecného 

bremena investor stavby, a to v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o zriadení vecného 

bremena. 

 
Pozn.: V prípade, že zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude uzatvorená do 26.01.2018 uznesenie stráca platnosť. 

 



Mestské zastupiteľstvo 

 

B. schvaľuje: 

 

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného časovo neobmedzeného vecného 

bremena, predmetom ktorej bude záväzok zmluvných strán zriadiť budúce vecné bremeno v prospech mesta 

Žiar nad Hronom ako Budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti:  

 

1. p. Romana Sládeka, rod. Sládeka, nar.: xxxxx, trvale bytom: Lučenecká 398/51, 990 01 Veľký Krtíš, ako 

Budúceho povinného z vecného bremena v 1. rade strpieť uložený káblový podzemný rozvod verejného 

osvetlenia a stožiare verejného osvetlenia na časti pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar 

nad Hronom, zapísaných na liste vlastníctva č. 3900, v jeho výlučnom vlastníctve, a to: 

- CKN parcela č. 1820/79 – orná pôda o celkovej výmere 70 m
2
, 

- CKN parcela č. 1820/2 – orná pôda o celkovej výmere 752 m
2
,    

- CKN parcela č. 1820/69 – orná pôda o celkovej výmere 177 m
2
,    

- CKN parcela č. 1820/81 – orná pôda o celkovej výmere 65 m
2
,    

- CKN parcela č. 1820/82 – orná pôda o celkovej výmere 234 m
2
,   

- CKN parcela č. 1820/74 – orná pôda o celkovej výmere 238 m
2
. 

 

2. p. Romana Sládeka, rod. Sládeka, nar.: xxxxx, trvale bytom: Lučenecká 398/51, 990 01 Veľký Krtíš, a p. 

Ivan Angyala, rod. Angyala, nar.: xxxxx, trvale bytom: Líščie Nivy 458, 821 09 Bratislava, ako Budúcich 

povinných z vecného bremena v 1. a 2. rade strpieť uložený káblový podzemný rozvod verejného 

osvetlenia a stožiare verejného osvetlenia na časti pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar 

nad Hronom, zapísaných na liste vlastníctva č. 3936, v ich podielovom spoluvlastníctve (p. Roman Sládek 

v spoluvlastníckom podiele 4/6 k celku, a p. Ivan Angyal, v spoluvlastníckom podiele 2/6 k celku), a to:  

- CKN parcela č. 1820/76 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 202 m
2
, 

- CKN parcela č. 1963/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 242 m
2
.  

 

3. p. Ivan Angyala, rod. Angyala, nar.: xxxxx, trvale bytom: Líščie Nivy 458, 821 09 Bratislava, ako Budúceho 

povinného z vecného bremena v 2. rade strpieť uložený káblový podzemný rozvod verejného osvetlenia a 

stožiare verejného osvetlenia na časti pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad 

Hronom, zapísaných na liste vlastníctva č. 2679 v jeho výlučnom vlastníctve, a to: 

- CKN parcela č. 1820/84 – orná pôda o celkovej výmere 224 m
2
,    

- CKN parcela č. 1820/75 – orná pôda o celkovej výmere 239 m
2
. 

 

Právu vecného bremena Budúceho oprávneného z vecného bremena bude zodpovedať:  

a)  káblový podzemný rozvod verejného osvetlenia a stožiare verejného osvetlenia neobmedzene a výlučne 

užívať; 

b)  vykonávať údržby, opravy káblového podzemného rozvodu verejného osvetlenia a stožiarov verejného 

osvetlenia,  

c)  kedykoľvek vstupovať a vchádzať na pozemky zaťažené vecným bremenom v nevyhnutnej miere za 

účelom prevádzky, kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch a havárií káblových podzemných 

rozvodov verejného osvetlenia a stožiarov verejného osvetlenia, a umožniť všetkým tretím osobám 

povereným vykonávaním opráv, údržby, vstup a vjazd na pozemky zaťažené vecným bremenom.  

 

Budúce vecné bremeno sa bude zriaďovať v prospech Budúceho oprávneného z vecného bremena: 

 

Mesto Žiar nad Hronom 

sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom 

IČO: 00 321 125 

 

Presný rozsah vecného bremena bude vymedzený v porealizačnom geometrickom pláne s vyznačením 

skutočného rozsahu vecného bremena. Jeho vyhotovenie je povinný zabezpečiť na vlastné náklady investor 

stavby „Obytný súbor RD-IBV, Ul. Jesenského, Žiar nad Hronom“ (ďalej ako „Stavba“) p. Roman Sládek, a to v 

lehote do 60 dní po realizácii stavebného objektu – „verejné osvetlenie“ v rámci Stavby.  

 

Vecné bremeno sa bude zriaďovať bezodplatne a na dobu neurčitú. 



Príloha č. 1 

 



 
 

 

 



Príloha č. 2 

 
 

 



Príloha č. 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4 

 
 



Príloha č. 5 

 
 

 



Príloha č. 6 

 
 

 



Príloha č. 7 

 
 



 
 

 



Príloha č. 8 

 

     Ul. Jesenského 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


