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Návrh na uznesenie:
na osobitnej prílohe

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 03.07.2019
s ch v a ľ u j e
1. zriadenie bezodplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby
Mesta Trenčín “Napojenie ul. Opatovská na ul. Armádna, Trenčín – SO-Prekládka káblov NN“ na
pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín v k.ú. Kubrá:
- C-KN parc. č. 629/87 zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m2, pričom rozsah a priebeh
vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 48035637-068-19 zo dňa 27.5.2019
a vzťahuje sa na časť pozemku o celkovej výmere 9 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)
b)

zriadenie a uloženie a umiestnenie elektroenergetických zariadení;
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie,

O d ô v o d n e n i e:
Mesto Trenčín pripravuje investičnú akciu mesta - stavbu “Napojenie ul. Opatovská na ul.
Armádna, Trenčín – SO-Prekládka káblov NN“ v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej
projektantom Jánom Donkom. 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.
zriadenie bezodplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby
Trenčín “Nové parkovacie miesta a chodník Dlhé Hony, Trenčín – SO-Prekládka káblov
na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín v k.ú. Trenčín:
C-KN parc. č.1858/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 419 m2, pričom rozsah a priebeh
vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 50183630-30-2019 zo dňa 21.5.2019
a vzťahuje sa na časť pozemku o celkovej výmere 3 m2
- C-KN parc. č.1858/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3767 m2, pričom rozsah
a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 50183630-30-2019 zo dňa
21.5.2019 a vzťahuje sa na časť pozemku o celkovej výmere 43 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:
2.
Mesta
NN“
-

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,
O d ô v o d n e n i e:
Mesto Trenčín pripravuje investičnú akciu mesta - stavbu “Nové parkovacie miesta a chodník
Dlhé Hony, Trenčín – SO-Prekládka káblov NN“ v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej
projektantom Jánom Donkom. 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

: k.ú. Kubrá, Opatovská - Armádna ulica
k.ú. Trenčín ulica Dlhé Hony
Stanovisko FMK
: odporúča zo dňa13.6.2019
Dopad na rozpočet
: 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.

K bodu 1.

K bodu 2.

