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Bod programu: 
Oboznámenie so zápisom z rokovania o dojednaní odplaty za  
zriadenie vecného bremena  a súhlas na uzavretie Zmluvy o budúcej  
zmluve o zriadení vecného bremena 
 
Materiál predkladá:  
Marek Virág 
Starosta obce Markušovce 
 
Materiál vypracoval: 
Ing. Klára Rimbalová 
Samostatný odborný referent  
 
Návrh na závery k prerokovanému bodu: 
Návrh na uznesenie: 
Alternatíva č. 1 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
schvaľuje: 
uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve  o zriadení vecného bremena vo veci zriadenia 
stavebných objektov „Rozšírenie vodovodu ul. Železničná, Sv. J, Nepomuckého (Štofan), 
Markušovce“ a „Rozšírenie vodovodu ul. SV. J, Nepomuckého  + časť Hamrisko, Markušovce“ 
na pozemkoch parcelné čísla  C KN 1725/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o celkovej výmere 99436 m2,  zapísanej na liste vlastníctva č. 356, E KN 93264/3, druh 
pozemku  záhrady o celkovej výmere 5090 m2 a E KN 3264/1, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere 5016 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1620 
v katastrálnom území Markušovce. 
Alternatíva č. 2 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
zamieta: 
uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve  o zriadení vecného bremena vo veci zriadenia 
stavebných objektov „Rozšírenie vodovodu ul. Železničná, Sv. J, Nepomuckého (Štofan), 
Markušovce“ a „Rozšírenie vodovodu ul. SV. J, Nepomuckého  + časť Hamrisko, Markušovce“ 



na pozemkoch parcelné čísla  C KN 1725/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o celkovej výmere 99436 m2,  zapísanej na liste vlastníctva č. 356, E KN 93264/3, druh 
pozemku  záhrady o celkovej výmere 5090 m2 a E KN 3264/1, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere 5016 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1620 
v katastrálnom území Markušovce. 
Dôvodová správa: 
Predmetom zmluvy  o zriadení vecného bremena uzatvorenej medzi zmluvnými stranami SR 
– Železnice Slovenskej republiky, Bratislava a Obcou Markušovce bude zriadené vecné 
bremeno, na základe ktorého sa budúci povinný z vecného bremena  ako výlučný vlastník 
nehnuteľnosti evidovaných na LV č. 356 a 1620 v k. ú. Markušovce, obec Markušovce, 
pozemkov parciel registra „C“ č. 1725/5, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 
99436 m2,   „E“ č. 93264/3, záhrady o celkovej výmere 5090 m2 a „E“ č.  3264/1,  zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere 5016 m2, z a v ä z u j e  strpieť za účelom realizácie, 
užívania a udržiavania stavebných  objektov „Rozšírenie vodovodu ul. Železničná, Sv. J, 
Nepomuckého (Štofan), Markušovce“ a „Rozšírenie vodovodu ul. SV. J, Nepomuckého  + časť 
Hamrisko, Markušovce“, právo výstavby, prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami 
cez pozemky parciel registra „C“ č. 1725/5,  „E“ č. 93264/3, a „E“ č.  3264/1,   v rozsahu 
stanovenom projektovou dokumentáciou na stanovenie rozsahu vecného bremena práva 
výstavby, prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami. 
 
 
Prílohy k materiálu: 
1. Listy vlastníctva č. 356 a1620 a informatívna kópia z katastrálnej mapy 
2. zápis z rokovania o dojednaní odplaty za zriadenie vecného bremena   
 

 
V Markušovciach dňa  19. 06. 2018 
 
 


