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Návrh na uznesenie:
na osobitnej prílohe

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 08.06.2016
s ch v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby „Trenčín, poľovníckaVNK,TS,NNK,NNV“ na častiach pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín na Poľovníckej ulici v k. ú.
Hanzlíková, a to C-KN parc.č. 1191 a C-KN parc.č. 1421, pričom rozsah a priebeh vecného bremena
je vyznačený Geometrickým plánom č. 34125361-99/2015 vyhotoveným dňa 02.09.2015, úradne
overeným dňa 09.09.2015 a vzťahuje sa na časť pozemkov vo výmere 106 m2 v prospech
oprávneného z vecného bremena Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava. Vecné bremeno
spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti
strpieť na zaťaženej
nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie,
Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 113/2015 vyhotoveným Ing.
Elenou Trnkovou a predstavuje sumu 820,- €.
Odôvodnenie
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne svojim uznesením č. 1048 zo dňa 12.12.2013 schválilo uzatvorenie
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby „TN Trenčín,
Poľovnícka, VNK, TS, NNK“. V zmysle uznesenia MsZ bola uzatvorená medzi Mestom Trenčín ako
budúcim povinným, Západoslovenskou distribučnou, a.s. ako budúcim oprávneným Zmluva o budúcej
zmluve o zriadení vecných bremien č. 128/2013. Dňa 08.03.2016 Mesto Trenčín pod č.j. ÚSŽP
2016/32956/84777/2Mi vydalo Kolaudačné rozhodnutie na stavbu „TN_Trenčín, Poľovnícka, VNK, TS,
VNK, NNV“, stavebný objekt SO 601 – 22kV VN káblové rozvody, SO 602 – 1kV NN káblové rozvody,
PS 611 – distribučná transformačná stanica. Vzhľadom k tomu, že boli splnené podmienky uvedené v
článku 5. Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, bude medzi zmluvnými stranami
uzatvorená riadna Zmluva o zriadení vecných bremien.

Lokalizácia pozemku
Stanovisko FMK

: k.ú. Hanzlíková, Poľovnícka ul.
: odporúča zo dňa 19.05.2016

Dopad na rozpočet
Návrh je v súlade s PHSR

: príjem

Na základe uvedeného Mestský úrad v Trenčíne navrhuje schváliť uznesenie tak
uvedené v návrhu.
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