
Názov materiálu: Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie medzi Gojdičovou ulicou  

a Moyzesovou ulicou – vecné bremená 

Predkladateľ:  Ing. Zuzana Pelzlová 
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Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo, všetky komisie MZ, hlavný kontrolór 

 

Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu 

Uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena. 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

Mesto Leopoldov v spolupráci so spoločnosťou TAVOS plánuje v roku 2017 uskutočniť investičné 

akcie - stavby „Rozšírenie verejnej kanlizácie v trase medzi Moyzesovou a Gojdičovou ulicou“ a 

„Rozšírenie verejného vodovodu v trase medzi Moyzesovou a Gojdičovou ulicou, Leopoldov“. 

Pozemky parcely KN-C číslo: 2667/3, 2667/2 a KN-E číslo 481/101 na ktorých sa dané stavby majú 

realizovať sú v súkromnom vlastníctve nasledovných: 

- Nikola Nikolov 

- Mgr. Zuzana Hamadová Rumíšková 

- Ing. Sýkora Slavomír a manželka Mgr. Aneta Sýkorová, Šimičák Tomáš a manželka Katarína 

Šimičáková.  

Mesto Leopoldov musí pri žiadosti o stavebné povolenie predložiť vlastníctvo daných pozemkov 

alebo iné právo k daným pozemkom, v tomto prípade  vecné bremeno.  

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame poslancom prijať nasledovné uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie: 

1. Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 2997, parc. č. 2667/3 KN-C 

o výmere 636 m2, druh pozemku – orná pôda, k.ú. Leopoldov, ktorej podielovými spoluvlastníkmi 

sú podľa evidencie katastra nehnuteľnosti: 

-  Ing. Slavomír Sýkora rod. Sýkora trvale bytom Malá Kráľová 134, Horná Kráľová a manželka 

Mgr. Aneta Sýkorová rod. Balošáková trvale bytom Nádražná 482/2, Leopoldov (manželia 

v BSM) v podiele ½ vzhľadom k celku 

- Tomáš Šimičák rod. Šimičák a manželka Katarína Šimičáková rod. Rolincová obaja trvale 

bytom Dolné Trhovište 93, Dolné Trhovište (manželia v BSM) v podiele ½ vzhľadom k celku 



 v prospech Mesta Leopoldov. Na tejto parcele Mesto Leopoldov vybuduje stavby „Rozšírenie 
verejnej kanalizácie v trase medzi Moyzesovou a Gojdičovou ulicou“ a „Rozšírenie verejného 
vodovodu v trase medzi Moyzesovou a Gojdičovou ulicou, Leopoldov“. 

2. Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 1957, parc. č. 2667/2 KN-C 
o výmere 146 m2, druh pozemku – orná pôda, k.ú. Leopoldov, ktorej vlastníčkou je podľa 
evidencie katastra nehnuteľnosti pani Mgr. Zuzana Rumíšková Hamadová, trvale bytom 
Moyzesova 1158/34, Leopoldov, v prospech Mesta Leopoldov. Na tejto parcele Mesto Leopoldov 
vybuduje stavby „Rozšírenie verejnej kanalizácie v trase medzi Moyzesovou a Gojdičovou ulicou“ 
a „Rozšírenie verejného vodovodu v trase medzi Moyzesovou a Gojdičovou ulicou, Leopoldov“. 

3. Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 1520, parc. č. 481/101 KN-E 

o výmere 103 m2, druh pozemku – orná pôda, k.ú. Leopoldov, ktorej vlastníkom je podľa 

evidencie katastra nehnuteľnosti pán Nikola Nikolov, trvale bytom Karloveská 418/57, Bratislava, 

v prospech Mesta Leopoldov. Na tejto parcele Mesto Leopoldov vybuduje stavby „Rozšírenie 

verejnej kanalizácie v trase medzi Moyzesovou a Gojdičovou ulicou“ a „Rozšírenie verejného 

vodovodu v trase medzi Moyzesovou a Gojdičovou ulicou, Leopoldov“. 

 

 

 

 


