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Vecné bremeno:  

1. Listom zo dňa 14.10.2015 nás požiadala spol. Energotel, a.s. o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena pre stavbu pod názvom „Optické pripojenie Energotel – Levoča“ ktorá mala byť umiestnená aj 
na pozemkoch vo vlastníctve mesta v lok. Novoveská cesta. Vlastníkom a stavebníkom stavby mala byť spol. 
Energotel, a. s., so sídlom: Miletičova č. 7, Bratislava, IČO: 35 785 217. 

MZ na svojom zasadnutí dňa 23.11.2015 uznesením č. 13 schválilo uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o 
zriadení vecného bremena pre túto stavbu s tým, že vecné bremeno bude spočívať v povinnosti mesta ako 
povinného z vecného bremena v rozsahu vymedzenom v geometrickom pláne, ktorý si dá vyhotoviť oprávnený na 
vlastné náklady trpieť na slúžiacich pozemkoch vo vlastníctve povinného z vecného bremena umiestnenie stavby 
optického kábla, trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena  na slúžiace pozemky, prechod a prejazd 
oprávneného z vecného bremena po slúžiacich pozemkoch za účelom prevádzky, údržby, opravy a zmien na stavbe 
optického kábla a zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním poverenej osobe  
vo výkone jeho práv z vecného bremena. Odplata za zriadenie vecného bremena bola stanovená podľa Článku 16 
ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení vo výške 15 eur/m2 záberu. 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bola podpísaná zmluvnými stranami dňa 19.02.2016 a spol. 
Energotel, a. s. následne začala realizáciu stavby. Po ukončení stavby boli mestu doručené geometrické plány na 
porealizačné zameranie stavby, v ktorých bol určený rozsah vecného bremena. Na základe komunikácie medzi 
mestom a spol. Energotel, a. s. došlo ku konečnej dohode o rozsahu vecného bremena a výške odplaty za zriadenie 
vecného bremena. Preto navrhujeme MZ schváliť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom 
ako povinným z vecného bremena a spol. Energotel, a. s. ako oprávneným z vecného bremena za podmienok 
uvedených v návrhu na uznesenie. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR:       Návrh nebol prerokovaný v MR. 

MZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena pre stavbu pod názvom: „Optické pripojenie 
Energotel – Levoča“, umiestnenú na pozemkoch zapísaných na LV č. 1, vedených Okresným úradom, katastrálnym 
odborom v Levoči, v katastrálnom území a obci Levoča ako pozemok č. KN-C 1626/1 - zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 1 216 m2; KN-C 1652/1 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4 108 m2; KN-C 1690/1 - 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4 908 m2; KN-C 2241 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 516 m2;  
KN-C 2280/1 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 778 m2; KN-C 2280/2 - zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 250m2; KN-C 2281/2 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 222 m2; KN-C 1074/13 - ostatná plocha 
s výmerou 287 m2; KN-C 2352/1 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2 299 m2 a na LV č. 4376, vedenom 
Okresným úradom katastrálnym odborom v Levoči, v katastrálnom území a obci Levoča ako pozemok KN-E 4617 
- zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 159 m2 (ďalej len „slúžiace pozemky“), ktorých výlučným vlastníkom je 
Mesto Levoča, IČO: 00 329 321 ako povinný z vecného bremena, v prospech spol. Energotel, a. s., so sídlom: 
Miletičova č. 7, Bratislava, IČO: 35 785 217, ktorá je vlastníkom stavby, ako oprávneného z vecného bremena.  
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena v rozsahu vymedzenom v Geometrických 
plánoch č. 5/2017, 6/2017, 7/2017 a 11/2017, vypracovaných Ing. Zoltánom Pavličkom, Renew Energy, Šándorová 
8, 821 03 Bratislava, IČO: 47042923: 
- trpieť na slúžiacich pozemkoch vo vlastníctve povinného z vecného bremena umiestnenie stavby optického 

kábla; 
- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávneného 

z vecného bremena po slúžiacich pozemkoch za účelom prevádzky, údržby, opravy a zmien na stavbe optického 
kábla; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním poverenej osobe  vo výkone 
jeho práv z vecného bremena;        

na dobu neurčitú a za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu v súlade s ustanovením §9,  ods. 2, písm. e) Zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
 
T: 31.12.2019 
 
 Príjem: 4 065,- eur 
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V Levoči:  21.08.2019 
 



Vecné bremeno:  

1. Listom zo dňa 11.11.2015 nás požiadala spol. InfoTel, spol. s r.o., v zastúpení investora a vlastníka stavby spol. 
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, pre 
stavbu pod názvom „FTTB Levoča“, ktorá mala byť umiestnená aj na pozemkoch vo vlastníctve mesta v lok. sídl. 
Západ, ul. Predmestie, sídl. Pod Vinicou, ul. M. Hlavačka, ul. Žel. riadok, sídl. Pri prameni a Rozvoj  v k. ú. 
Levoča.  

MZ na svojom zasadnutí dňa 17.12.2015 uznesením č. 19 schválilo uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o 
zriadení vecného bremena pre túto stavbu s tým, že vecné bremeno bude spočívať v povinnosti mesta ako 
povinného z vecného bremena v rozsahu vymedzenom v geometrickom pláne, ktorý si dá vyhotoviť oprávnený na 
vlastné náklady trpieť na slúžiacich pozemkoch vo vlastníctve povinného z vecného bremena umiestnenie stavby 
optického kábla, trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena  na slúžiace pozemky, prechod a prejazd 
oprávneného z vecného bremena po slúžiacich pozemkoch za účelom prevádzky, údržby, opravy a zmien na stavbe 
optického kábla a zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním poverenej osobe  
vo výkone jeho práv z vecného bremena. Odplata za zriadenie vecného bremena bola stanovená podľa Článku 16 
ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení vo výške 15 eur/m2 záberu. 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bola podpísaná zmluvnými stranami dňa 22.02.2016 a spol. 
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. následne začala realizáciu stavby. Po ukončení stavby boli mestu 
doručené geometrické plány na porealizačné zameranie stavby, v ktorých bol určený rozsah vecného bremena. Na 
základe komunikácie medzi mestom a spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. došlo ku konečnej dohode 
o rozsahu vecného bremena a výške odplaty za zriadenie vecného bremena. Preto navrhujeme MZ schváliť 
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom ako povinným z vecného bremena a spol. UPC 
BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. ako oprávneným z vecného bremena za podmienok uvedených v návrhu na 
uznesenie. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR:       Návrh nebol prerokovaný v MR. 

MZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena pre stavbu pod názvom: „FTTB Levoča“, 
umiestnenú na pozemkoch zapísaných na  LV č. 1,  vedených Okresným úradom, katastrálnym odborom v Levoči, 
v katastrálnom území a obci Levoča ako pozemok č.KN-C 3056/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 14 545 m2; KN-C 2887/2, druh pozemku: orná pôda o výmere 782 m2; KN-C 2888/1, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 119 450 m2; KN-C 3056/21, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 1 529 m2; KN-C 3056/23, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 158 m2; KN-C 3056/16, 
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 380 m2; KN-C 2888/416, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 423 m2; KN-C 2895, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 346 m2; KN-C 
2890/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 869 m2; KN-C 2921/1, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 2 465 m2; KN-C 2900, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 744 
m2; KN-C 2662/6, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 1 568 m2; KN-C 593, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 1 922 m2; KN-C 594/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 3970 m2; KN-C 1074/14, 
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 273 m2; KN-C 1616, druh pozemku: zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 5 828 m2; KN-C 1608/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 23 150 m2; KN-C 9754, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 881 m2;KN-C 1713, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 3 462 m2; KN-C 1389/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 23 299 m2; KN-C 1473, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 362 m2; KN-C 1387/1, druh pozemku: zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 1 882 m2; KN-C 1387/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m2;  KN-C 
1380/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 505m2; KN-C 1380/2, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 208 m2; KN-C 1474, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 708m2; 
KN-C 1493, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 852 m2; KN-C 1492/1, druh pozemku: ostatná 
plocha o výmere 25 087 m2; KN-C 1652/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 108 m2; KN-C 
1534/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 809 m2; KN-C 1745, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 405 m2; KN-C 1818, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 090 
m2;KN-C 2146/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 648 m2;  KN-C 2230/1, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 889 m2; KN-C 2230/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 99 m2; KN-C 1802/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 847 m2; KN-C 1970/3, druh 
pozemku: vodná plocha o výmere 522 m2;KN-C 2041/20, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
675 m2; KN-C 2664/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 644 m2, KN-C 2041/2, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 861 m2 a na LV č. 4376,  vedených Okresným úradom, 
katastrálnym odborom v Levoči, v katastrálnom území a obci Levoča ako pozemok parc.č.KN-E 7093, druh 



pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 87 m2; KN-E 7098, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 10 678 m2; KN-E 7091/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2;KN-E 1087/1, druh 
pozemku: záhrada o výmere 9 m2; KN-E 7129druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 078 m2; 
KN-E 2642/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 495 m2 (ďalej len „slúžiace pozemky“), ktorých výlučným 
vlastníkom je Mesto Levoča, IČO: 00 329 321 ako povinný z vecného bremena, v prospech spol. UPC 
BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Ševčenkova č. 36, Bratislava, IČO: 35 971 967, ktorá je vlastníkom 
stavby, ako oprávneného z vecného bremena.  
 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena v rozsahu vymedzenom v Geometrickom 
pláne č. 17.0069/2017 vypracovanom spol. HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 Košice, IČO: 
36579009, Ing. Vladimírou Szabó Ječnou,  
- trpieť na slúžiacich pozemkoch vo vlastníctve povinného z vecného bremena umiestnenie stavby optického 

kábla; 
- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávneného 

z vecného bremena po slúžiacich pozemkoch za účelom prevádzky, údržby, opravy a zmien na stavbe optického 
kábla; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním poverenej osobe  vo výkone 
jeho práv z vecného bremena;        

na dobu neurčitú a za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu v súlade s ustanovením §9,  ods. 2, písm. e) Zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
 
T: 31.12.2019 
 
 Príjem: 32 280,- eur 

 


	Material MZ 28.08.2019_ENERGOTEL_vecne bremeno
	material MZ 28.08.2019_UPC_vecne bremeno

