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Vecné bremeno: 

1. Spoločnosť Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava (ďalej len „ZSE“) má záujem umiestniť na 
odpočívadle vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. nachádzajúcom sa na pozemku parc. č. KN-C 
8489/14, pri čerpacej stanici SHELL NABÍJACIU  STANICU PRE ELEKTROMOBILY. Je potrebné zriadiť 
jej pripojenie, a to odpojením kábla od (stĺpa) VN vedenia (pozemok parc. č. KN-E 2458/2 – spoluvlastníci fyzické 
osoby), s napojením na VN kábel a následne VN káblom v zemi cez pozemky vo vlastníctve mesta parc. č. KN-C 
7119 a KN-C 7118/1. Na pozemku parc. č. KN-C 7118/1 má byť zároveň umiestnená elektrotransformátorová 
stanica (TS). 

Pre účely stavebného konania je potrebné, aby ZSE ako stavebník preukázala právny vzťah k pozemkom, ktoré 
majú byť stavebne dotknuté. ZSE nás požiadala o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 
Podľa Koordinačnej situácie zo dňa 02.11.2020, vypracovanej p. Michalom Némethom (ZSE) je predpokladaná 
dĺžka trasy 752 m, rozloha trafostanice 26 m2 , predpokladaný rozsah vecného bremena je spolu 1 360 m2. ZSE 
súhlasila so zriadením odplatného vecného bremena.  

Podľa ustanovenia Čl. 16 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení (ďalej len 
„Zásady“): 
-  ods. 2: „ S výnimkou prípadov určených osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi sa zaťažovanie 

nehnuteľného majetku mesta vecnými bremenami uskutočňuje zmluvne a za jednorazovú odplatu vo výške 

minimálne 15 eur/m2 záberu. Rozsah vecného bremena zahŕňa aj ochranné pásmo inžinierskej stavby v zmysle 

osobitných právnych predpisov“; 

- ods. 4: „ Ak má byť vecné bremeno zriadené na majetku mesta v súvislosti so stavbou, ktorej zrealizovanie je vo 

verejnom záujme alebo výrazne prispeje k rozvoju mesta, môže mesto v prospech investora tejto stavby zriadiť 

vecné bremeno za jednorazovú odplatu vo výške nižšej ako 15 eur/m2 záberu alebo bezodplatne. O splnení 

požiadaviek na stavbu v zmysle tohto ustanovenia a o výške jednorazovej odplaty rozhodne v každom konkrétnom 

prípade MZ“. 

Je na rozhodnutí  MZ posúdiť, či zrealizovanie stavby je vo verejnom záujme alebo či výrazne prispeje 
k rozvoju mesta, a určiť výšku odplaty za zriadenie vecného bremena.   

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

a) MZ schvaľuje v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  
v súvislosti s realizáciou nabíjacej stanice pre elektromobily uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena medzi mestom Levoča, so sídlom Nám. M. Pavla 4/4, 054 01 Levoča ako budúcim povinným 
z vecného bremena a spoločnosťou Západoslovenská energetika, a. s., IČO: 35 823 551, so sídlom Čulenova 6, 816 
47 Bratislava ako budúcim oprávneným z vecného bremena za týchto podstatných obsahových podmienok Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“):   
a) budúci oprávnený z vecného bremena umiestni v rámci stavby nabíjacej stanice pre elektromobily na vlastné 

náklady na pozemkoch vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča: parc. č. KN-C 
7119 a parc. č. KN-C 7118/1,  VN kábel pre pripojenie elektrotransformátorovej stanice,  a na pozemku parc. č. 
KN-C 7118/1 aj elektrotransformátorovú stanicu v súlade s koordinačnou situáciou vypracovanou dňa 
02.11.2020 Michalom Némethom, Západoslovenská energetika, a. s.;    

b) po zrealizovaní pripojenia elektrotransformátorovej stanice a elektrotransformátorovej stanice budúci 
oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu na zriadenie 
vecného bremena na umiestnenie VN kábla pre pripojenie elektrotransformátorovej stanice a  
elektrotransformátorovej stanice s vyčíslením rozsahu vecného bremena a doručí ho mestu v dohodnutej 
lehote;  

c)  záväzok budúceho oprávneného z vecného bremena zaplatiť budúcemu povinnému z vecného bremena 
zmluvnú pokutu vo výške 500 eur v prípade, ak poruší záväzok v zmysle bodu b) tohto uznesenia; 

d) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území 
Levoča: parc. č. KN-C 7119 a parc. č. KN-C 7118/1,  t. č. zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva 
č. 1 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“); 

e) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacich pozemkoch  umiestnenie VN kábla pre pripojenie elektrotransformátorovej stanice a na 

pozemku parc. č. KN-C 7118/1 aj elektrotransformátorovú stanicu v súlade  s koordinačnou situáciou 
vypracovanou dňa 02.11.2020 Michalom Némethom, Západoslovenská energetika, a. s.; 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávneného z 
vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách VN kábla 
a elektrotransformátorovej stanice; 



- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena  vo výkone jeho práv z vecného bremena  
podľa  zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení; 

f) rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena; rozsah vecného 
bremena bude zahŕňať aj ochranné pásmo inžinierskej siete v zmysle osobitných právnych predpisov; 

g) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej odo dňa  schválenia 
zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;     

h) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
i) vecné bremeno bude zriadené za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu stavebne dotknutého pozemku; podľa 

rozsahu vecného bremena vyčísleného geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena. 
T: 31.03.2021 

 Príjem: podľa geometrického plánu – cca 20 400 eur. 

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

b) MZ schvaľuje v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  
v súvislosti s realizáciou nabíjacej stanice pre elektromobily uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena medzi mestom Levoča, so sídlom Nám. M. Pavla 4/4, 054 01 Levoča ako budúcim povinným 
z vecného bremena a spoločnosťou Západoslovenská energetika, a. s., IČO: 35 823 551, so sídlom Čulenova 6, 816 
47 Bratislava ako budúcim oprávneným z vecného bremena za týchto podstatných obsahových podmienok Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“):   
a) budúci oprávnený z vecného bremena umiestni v rámci stavby nabíjacej stanice pre elektromobily na vlastné 

náklady na pozemkoch vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa  v katastrálnom území Levoča: parc. č. KN-C 
7119 a parc. č. KN-C 7118/1,  VN kábel pre pripojenie elektrotransformátorovej stanice,  a na pozemku parc. č. 
KN-C 7118/1 aj elektrotransformátorovú stanicu v súlade s koordinačnou situáciou vypracovanou dňa 
02.11.2020 Michalom Némethom, Západoslovenská energetika, a. s.;    

b) po zrealizovaní pripojenia elektrotransformátorovej stanice a elektrotransformátorovej stanice budúci 
oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu na zriadenie 
vecného bremena na umiestnenie VN kábla pre pripojenie elektrotransformátorovej stanice a  
elektrotransformátorovej stanice s vyčíslením rozsahu vecného bremena a doručí ho mestu v dohodnutej 
lehote;  

c)  záväzok budúceho oprávneného z vecného bremena zaplatiť budúcemu povinnému z vecného bremena 
zmluvnú pokutu vo výške 500 eur v prípade, ak poruší záväzok v zmysle bodu b) tohto uznesenia; 

d) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území 
Levoča: parc. č. KN-C 7119 a parc. č. KN-C 7118/1,  t. č. zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva 
č. 1 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“); 

e) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacich pozemkoch  umiestnenie VN kábla pre pripojenie elektrotransformátorovej stanice a na 

pozemku parc. č. KN-C 7118/1 aj elektrotransformátorovú stanicu v súlade s koordinačnou situáciou 
vypracovanou dňa 02.11.2020 Michalom Némethom, Západoslovenská energetika, a. s.; 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávneného z 
vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách  VN kábla 
a elektrotransformátorovej stanice; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena  vo výkone jeho práv z vecného bremena  
podľa  zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení; 

f) rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena; rozsah vecného 
bremena bude zahŕňať aj ochranné pásmo inžinierskej siete v zmysle osobitných právnych predpisov; 

g) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej odo dňa  schválenia 
zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;     

h) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
i) vecné bremeno bude zriadené za odplatu vo výške nižšej ako 15 eur/m2 záberu (t. j. 1 eur / m2 až 14 eur / m2 

záberu) stavebne dotknutého pozemku; podľa rozsahu vecného bremena vyčísleného geometrickým plánom na 
zriadenie vecného bremena. 

T: 31.03.2021 
 Príjem: podľa geometrického plánu  

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



c) MZ schvaľuje v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  
v súvislosti s realizáciou nabíjacej stanice pre elektromobily uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena medzi mestom Levoča, so sídlom Nám. M. Pavla 4/4, 054 01 Levoča ako budúcim povinným 
z vecného bremena a spoločnosťou Západoslovenská energetika, a. s., IČO: 35 823 551, so sídlom Čulenova 6, 816 
47 Bratislava ako budúcim oprávneným z vecného bremena za týchto podstatných obsahových podmienok Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“):   
a) budúci oprávnený z vecného bremena umiestni v rámci stavby nabíjacej stanice pre elektromobily na vlastné 

náklady na pozemkoch vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa  v katastrálnom území Levoča: parc. č. KN-C 
7119 a parc. č. KN-C 7118/1,  VN kábel pre pripojenie elektrotransformátorovej stanice,  a na pozemku parc. č. 
KN-C 7118/1 aj elektrotransformátorovú stanicu v súlade s koordinačnou situáciou vypracovanou dňa 
02.11.2020 Michalom Némethom, Západoslovenská energetika, a. s.;    

b) po zrealizovaní pripojenia elektrotransformátorovej stanice a elektrotransformátorovej stanice budúci 
oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu na zriadenie 
vecného bremena na umiestnenie VN kábla pre pripojenie elektrotransformátorovej stanice a  
elektrotransformátorovej stanice s vyčíslením rozsahu vecného bremena a doručí ho mestu v dohodnutej 
lehote;  

c)  záväzok budúceho oprávneného z vecného bremena zaplatiť budúcemu povinnému z vecného bremena 
zmluvnú pokutu vo výške 500 eur v prípade, ak poruší záväzok v zmysle bodu b) tohto uznesenia; 

d) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území 
Levoča: parc. č. KN-C 7119 a parc. č. KN-C 7118/1,  t. č. zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva 
č. 1 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“); 

e) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacich pozemkoch  umiestnenie VN kábla pre pripojenie elektrotransformátorovej stanice a na 

pozemku parc. č. KN-C 7118/1 aj elektrotransformátorovú stanicu v súlade s koordinačnou situáciou 
vypracovanou dňa 02.11.2020 Michalom Némethom, Západoslovenská energetika, a. s.; 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávneného z 
vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách VN kábla 
a elektrotransformátorovej stanice; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena  vo výkone jeho práv z vecného bremena  
podľa  zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení; 

f) rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena; rozsah vecného 
bremena bude zahŕňať aj ochranné pásmo inžinierskej siete v zmysle osobitných právnych predpisov; 

g) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej odo dňa  schválenia 
zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;     

h) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
i) vecné bremeno bude zriadené bezodplatne. 
T: 31.03.2021    

 Príjem: 0 eur   
  


