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OBEC Z B O R O V 

Obecný úrad 
Lesná 10, 086 33 ZBOROV 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU ZRIADENIA BEZODPLATNÉHO VECNÉHO 

BREMENA OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

 
Obec Zborov zverejňuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a čl. 11 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zborov 

 

zámer zriadenia bezodplatného vecného bremena formou zmluvy o zriadení vecného bremena podľa 

ust. § 151n nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

alebo uzatvorenie inej vhodnej zmluvy s týmto obsahom podľa príslušného zákona.  

 

Predmetom zmluvy má byť vecné bremeno (resp. zaťaženie) spočívajúce v povinnosti obce Zborov ako 

povinného z vecného bremena v rozsahu vecného bremena: 

- strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva na „slúžiacom pozemku“, 

- strpieť vstup a vjazd žiadateľa na „slúžiaci pozemok“, 

- strpieť prechod a prejazd žiadateľa cez „slúžiaci pozemok“ pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 

elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva, 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo žiadateľa vo výkone jeho práv z vecného bremena podľa zákona 

č. 251/2021 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

a to na časti parcely C KN č. 334/1, k. ú. Zborov, obec Zborov, v rozsahu vyznačeného vecného bremena 

v Geometrickom pláne č. 821/2021 vyhotovenom spoločnosťou GEODETIN s.r.o., Barčianska 66, 040 17 

Košice, ktorý overil Okresný úrad Bardejov, katastrálny odbor, pod číslo G1-169/2022 (t. j. slúžiaci 

pozemok),  

bezodplatne a k tomu úhradu nákladov za vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností.  

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je obnova a rozvoj distribučnej sústavy na pozemkoch vo 

vlastníctve obce Zborov s prihliadnutím na verejnoprávny charakter distribúcie elektrickej energie.  

Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce sa zverejňuje dňom 14.04.2022.  

 

O prevode nehnuteľného majetku obce bude Obecné zastupiteľstvo v Zborove rokovať na riadnom 

zasadnutí, a to po uplynutí lehoty najmenej 15 dní od zverejnenia tohto zámeru. 
 

Bližšie informácie poskytne: 

Mgr. Peter Hudák, PhD., prednosta OcÚ Zborov, adresa: OcÚ Zborov, Lesná  10,  086  33  Zborov, 

e-mail: prednosta@zborov.sk, tel.: 054 / 479 83 06. 

 

          v. r. 

Mgr. Ján Šurkala, PhD. 

starosta obce 
 

 

Príloha: 1. GP č. 821/2021 

Zverejnené: 14.04.2022      Zvesené: 
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