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Návrh na uznesenie:
na osobitnej prílohe

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 27.02.2018
s ch v a ľ u j e
zriadenie bezodplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby „MČ
Západ – ul. Okružná, Trenčín“ , SO NN káblové vedenie, na pozemkoch vo vlastníctve Mesta
Trenčín v k.ú. Zlatovce, C-KN parc.č. 1457/1 zastavaná plocha o výmere 4069 m2, C-KN parc.č.
1457/2 zastavaná plocha o výmere 475 m2 a C-KN parc.č. 1904/529 zastavaná plocha o výmere 15
m2, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 48124591-07417 zo dňa 10.1.2018 a vzťahuje sa na časť pozemkov o výmere 477 m2, v prospech oprávneného
z vecného bremena Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na predmetnej
nehnuteľnosti:
a)
zriadenie a uloženie a umiestnenie elektroenergetických zariadení;
b)
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie,
c)
vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností
uvedených v bode a) a b), a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č.
48124591-074-17

Odôvodnenie
Mesto Trenčín pripravuje investičnú akciu mesta v zmysle vydaného Rozhodnutia o umiestnení
stavby „MČ Západ – ul. Okružná, Trenčín“ , č.j. OcÚ 470/2017-003/Zm zo dňa 15.12.2017,
v zmysle ktorého je potrebné vykonať preložku existujúcich elektroenergetických zariadení vo
vlastníctve Západoslovenská distribučná, a.s..
V súvislosti s uvedenou akciou Mesto Trenčín a Západoslovenská distribučná, a.s. uzatvoria
zmluvu o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia, v zmysle ktorej je potrebné zabezpečiť i
práva zodpovedajúce vecnému bremenu k vyššie uvedenej predmetnej stavbe.
Lokalizácia pozemku
Stanovisko FMK
Dopad na rozpočet

: k.ú,. Zlatovce, Okružná ulica
: odporúča zo dňa 15.02.2018
: bez dopadu

Návrh je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky
2016-2022 s výhľadom do roku 2040.
Na základe uvedeného Mestský úrad v Trenčíne navrhuje schváliť uznesenie tak, ako je
uvedené v návrhu.

