
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Lužany pri 
Topli ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 
Obec Lužany pri Topli v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
majetok obce. 
 

Predmetom predaja je zrealizovaná kanalizácia v obci Lužany pri Topli v rozsahu – podľa 
porealizačného zamerania stavby: 

SO 03 Kanalizácia 
- stoka „A“ PVC DN 300  o dĺžke     644,38 m  
- stoka „A1“ PVC DN 300  o dĺžke       58,50 m  
- stoka „B“ PVC DN 300  o dĺžke     539,39 m  
- stoka „B1a PVC DN 300  o dĺžke       41,98 m  
- stoka „B2“ PVC DN 300  o dĺžke     218,17 m  
- stoka „B3“ PVC DN 250  o dĺžke       28,89 m 
 

Celková dĺžka kupovanej kanalizačnej siete je 1.531,31 m, dĺžky sú v zmysle porealizačného 
zamerania stavby. 

Prevod majetku sa uskutočňuje priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, 
ods.8, písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitným zreteľom je 
skutočnosť, že obec Lužany pri Topli v súčasností nemá finančné, materiálové, odborné a personálne kapacity na 
dlhodobé prevádzkovanie a vlastníctvo vyššie uvedenej kanalizácie, pričom celú stavbu prevádzkuje obec ako 
odborne spôsobilá osoba na základe zákonom predpísaných zmluvných vzťahov.  

 
    V súčasnosti je trendom skôr upúšťanie od samostatného prevádzkovania vodárenskej infraštruktúry obcami 

a mestami, pričom tieto postupne poverujú prevádzkovaním svojej infraštruktúry vodárenské spoločnosti, v územnej 
pôsobnosti ktorej sa nachádzajú. Je to z toho dôvodu, že obce a mestá po čase zisťujú, že prevádzkovanie verejných 
vodovodov a kanalizácií je zložité a ich vlastníctvo je spojené s množstvom povinností a takisto nemajú dostatok 
finančných prostriedkov, keď sa zhorší technický stav infraštruktúry a je potrebná jej rekonštrukcia.  

 
             Na základe uvedeného predaj formou obchodnej verejnej súťaže alebo verejnou dražbou v zmysle 
ustanovenia §9a zákona č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí tak neprichádza do úvahy. Odpredaj predmetu kúpy 
do vlastníctva VVS, a. s. za kúpnu cenu  1,- € z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné v súlade so 
záujmami a zásadami hospodárenia s majetkom obce Lužany pri Topli.  

           Odpredaj majetku obce do vlastníctva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. IČO 36570460, so 
sídlom Komenského 50,  042 48 Košice za kúpnu cenu: 1,- € bez DPH, (slovom: Jedno euro), z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa je prípustné a v súlade so záujmami a zásadami hospodárenia s majetkom obce Lužany pri 
Topli. 
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