O P R A V A
u z n e s e n i a
číslo 748/2021
prijatého na XXXIII. zasadnutí Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 22.11.2021
v zmysle Postupu pri oprave chýb v uzneseniach
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja,
schváleného uznesením Z TSK č. 215/2007 zo dňa 25.4.2007
_________________________________________________________________
K bodu:
5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
_____
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž –vedúci Odd. právneho, SMaVO
d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 1174/3 k. ú. Trenčianske Biskupice
v prospech Mgr. Miroslava Kočiša a manž. Bc. Luisy Kočiš
rod. Szabovej.
U z n e s e n i e číslo 748/2021
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí 22.11.2021 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny
kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku zapísanom
na LV č. 5132 k. ú. Trenčianske Biskupice,
nachádzajúcom sa v obci Trenčín, okres Trenčín,
parcela registra „C“
- pozemok parc. č. 1174/3 o výmere 8388 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie:
 uloženie elektrickej prípojky
- v rozsahu dielu č. 1 vo výmere 30 m2,
 uloženie vodovodnej a kanalizačnej splaškovej prípojky
- v rozsahu dielu č. 2 vo výmere 30 m2,
 vybudovanie vjazdu za účelom zabezpečenia prístupu
(prechodu osôb a prejazdu vozidiel) k pozemku
registra „C“ parc. č. 189 o výmere 724 m2, druh
pozemku orná pôda k. ú. Trenčianske Biskupice
- v rozsahu dielu č. 3 vo výmere 8 m2,
podľa Geometrického plánu č. 17905095-045-21 na vyznačenie vec. bremena práva uloženia inžinierskych sietí
cez p. č. 1174/3, vyhotoveného dňa 15.09.2021 Ing.
Jarmilou Martišovou, Geodetická súkromná kancelária,
Partizánska 797/11, 911 01 Trenčín, IČO: 17505095,
úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym
odborom dňa 12.10.2021 pod číslom 1466/21
 umožnenie prechodu a prejazdu automobilmi, mechanizmami
a pešo cez dotknutý pozemok v nevyhnutnej miere
za účelom údržby a opravy elektrickej prípojky,
vodovodnej a kanalizačnej splaškovej prípojky a vjazdu
k rodinnému domu
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 na dobu neurčitú
 v prospech Mgr. Miroslava Kočiša, bytom Nad tehelňou
2240/43, 911 01 Trenčín a Bc. Luisy Kočiš rod. Szabovej,
Mierové nám. 33/33, 911 01 Trenčín a každodobého vlastníka
pozemku registra „C“ parc. č. 189 o výmere 724 m2, druh
pozemku orná pôda k. ú. Trenčianske Biskupice
za odplatu – jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle
platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre mesto
Trenčín vo výške 15,93 EUR/m2, čo je pri celkovej výmere 68
m2 dielov č. 1, 2, 3 jednorazová náhrada vo výške 1083,24
EUR (slovom: tisícosemdesiattri eur dvadsaťštyri centov).
Trenčín,
21.3.2022
Spracovala: Mgr. Anna Hájková
referent Kancelárie predsedu TSK
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