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Mesto Trenčín
00312037
Mierové námestie 2,911 Ol

poskytovateľ finančnej

Trenčín

náhrady

MH Invest s.r.o.
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava
IČO : 36 724 530
zastúpený : JUDr. Eduard Pekarovič
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
oddiel: Sro, vložka číslo: 44056/B
Za MH Invest, s.r.o. na základe splnomocnenia zo dňa 13.10.2010:
Geodet- Real, s.r.o. , Daxnerova 2636/9, Ol O Ol Žilina- konateľ Dušan Knapec
oprávnený z vecného bremena

SPP - distribúcia, a.s.
sídlo : Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava
IČO: 35 910 739
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B

Článok I.

Predmet

finančnej

náhrady

l . Povinný z vecného bremena je vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku
parcela KN E č. 423/6, o výmere 3706 m2, orná pôda, v podiele 1/1, ktorý je zapísaný na
LV č. l vedenom Správou katastra Trenčín pre katastrálne územie: Záblatie,
parcela KN E č. 458, o výmere 1158 m2, orná pôda, v podiele 111, ktorý je zapísaný na
LV č. l vedenom Správou katastra Trenčín pre katastrálne územie: Záblatie
2. Predmetom tejto finančnej náhrady je odplata za zriadenie vecného bremena v prospech
oprávneného z vecného bremena na základe §l Oz. č. 656/2004 Z.z. o energetike a
zápisovej listiny č. Z 3357/10.
3. Vecné bremeno spočíva v povinnosti vlastníka pozemku špecifikovaného v bode l. tohto
článku zmluvy strpieť na tomto pozemku:
umiestnenie VTL plynovodu a jeho prevádzku,
vstup osôb a vjazd motorových vozidiel, nelľ.\otorových dopravných prostriedkov,
strojov a mechanizmov z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie VTL plynovodu.

4. Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti spoluvlastníkov strpieť umiestnenie VTL
plynovodu a jeho prevádzku sa vzťahuje na časť predmetnej nehnuteľnosti v rozsahu
vyznačenom na geometrickom pláne č . 63/1 Ovyhotóveného spoločnosťou GEO 3, s.r.o .
Trenčín a to:
parcela KNE č. 423/6: orná pôda;' o celkovej výmere 3706 m2, zapísaného na LV č . l pre
katastrálne územie: Záblatie, okres: Trenčín.
parcela KNE č. 458: orná pôda, o celkovej výmere 1158 m2, zapísaného na LV č. l pre
katastrálne územie: Záblatie, okres : Trenčín.

Článok II.
Vznik vecného bremena

l. Vecné bremeno vzniklo na základe §10 z.

listiny

č.Z

č.

656/2004 Z.z. o energetike a zápisovej

3357/10.

Článok III.
Náhrada za zriadenie vecného bremena

l . Výška finančnej náhrady za zriadenie vecného bremena je určená na základe Znaleckého
posudku č . 27 /20 l Oa - na základe geometrického plánu č. 63/1 Oa to:
Diel č. 184, o celkovej výmere 374m2, vytvorený na parcele KNE č. 423/6 (uvedenej v
článku L bod 3), podiel vlastníka 1/1, výmera vlastníckeho podielu 374,00 m2 určeného
na finančnú náhradu.
Diel č . 120, o celkovej výmere 122m2, vytvorený na parcele KNE č . 458 (uvedenej v
článku I. bod 3), podiel vlastníka 111, výmera vlastníckeho podielu 122,00 m2 určeného
na finančnú náhradu.
2. Jednorázová finančná náhrada za zriadenie vecného bremena vo výške 4 538,46€ (slovom
štyritisíc päťstotridsaťosem eur štyridsaťšesť centov), Vám bude uhradená poštovou
poukážkou do 15 dní od doručenia na adresu uvedenú u povinného z vecného bremena.
3. V prípade úhrady na účet je povinný z vecného bremena povinný do 15 dní od doručenia
písomnou formou zaslať bankové spojenie so špecifikáciou: meno, adresa, názov banky
a číslo účtu, na adresu poskytovateľa finančnej náhrady zastúpeného Geodet - Real, s.r.o .,
Daxnerova 2636/9, 010 Ol Žilina.

Článok IV.
Záverečné

l.

ustanovenia

Toto oznámenie je vyhotovené v 4 rovnopisoch; z ktorých jeden obdrží oprávnený
z vecného bremena, jeden povinný z vecného bremena , jeden poskytovateľ finančnej
náhrady a archív.
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V ................. ........ ..

dňa

1 6 ~os- 2011
....... .... ........ ... ..

za poskytovateľa finančnej náhrady
za zriadenie vecného bremena
Za MH Invest :

na základe splnomocnenia
zo

dňa

13.10.2010,Geodet-Real,s.r.o.

Daxnerova 2636/9, 010 Ol Žilina

MESTSKÝ ÚRAD VTRENČÍNE
Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín

Č.j.

Telefón:
032/ 6504 445

Vybavuje:
Mgr. Beniačová

V/063-2011

Vec
Výpis uznesenia zo zasadnutia Mestského
v Trenčíne, konaného dňa 19.05.2011

V Trenčíne:
01.06.2011

zastupiteľstva

Uznesenie

č.

118
k Návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena na

nehnuteľnom

majetku Mesta

Trenčín

Mestské

zastupiteľstvo

v Trenčíne

s ch v a l' uje
zriadenie odplatného vecného bremena v súvislosti so stavbou VTL plynovodu
v prospech MH Invest s.r.o . na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín zapísaných na LV
č. l v k. ú. Záblatie v zmysle GP č. 36315583-63-2010:
E-KN parc.č. 423/6 orná pôda o výmere 3.706 m2, pričom vecné bremeno sa
vzťahuje len na časť parcely o výmere 374 m2, za odplatu určenú Znaleckým
posudkom č. 27/2010 vypracovaným REAL-AUDIT s.r.o. vo výške 1.167,73 €
E-KN parc.č. 458 orná pôda o výmere 1158 m2, pričom vecné bremeno sa vzťahuje
len na časť parcely o výmere 122 rn2, za odplatu určenú Znaleckým posudkom č.
27/2010 vypracovaným REAL-AUDIT s.r.o. vo výške 3.370,73 €.
Ide o vecné bremeno pôsobiace in rem, t.j. vecné bremeno spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti a spolu s ním prechádza na nadobúdateľa, povinným z vecného bremena je
vlastník alebo spoluvlastníci uvedených nehnuteľností. Vecné bremeno spočíva v povinnosti
povinného strpieť na predmetných nehnuteľnostiach vstup osôb, vjazd motorových vozidiel,
nemotorových dopravných prostriedkov, strojov, mechanizmov z dôvodu údržby, opráv
a rekonštrukcie VTL plynovodu.
Celková výška odplaty predstavuje ..................... ......................................... 4.538,46 €
podpis anonymizo'lan\í

Za správnosť odpisu: Bc. Martina Ulíliarová.
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