
Návrh na uznesenie 
 
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa   
02.07.2018  prerokovalo  a 
 
 
s c h 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 pozemkoch zapísaných na LV č. 2591 k. ú. Dubnica nad Váhom,  nachádzajúcich 
sa v obci Dubnica nad Váhom,  okres Ilava,  
 
parcely  registra „C“ 
 
-   pozemok parc. č.  4358   o výmere  5560 m2,  druh  pozemku ostatné plochy,       

  
-   pozemok parc. č.  4359/2  o výmere  761 m2,  druh  pozemku ostatné plochy:        

 
 umiestnenie a údržbu verejného vodovodu   

 
-  v rozsahu dielu č. 1 vo výmere 2987 m2, dielu č. 2 vo výmere 15 m2,   

   

podľa Geometrického plánu č. 36335924-195-17 na vyznačenie rozsahu vecného 
bremena na p. č. 4358, 4359/2, vyhotoveného dňa 23.10.2017 Ing. Vladimírom 
Murcinom, Súkromná geodézia Trenčín, Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín,                
IČO: 36335924, úradne overeného Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom 
dňa 6. novembra 2017 pod č. 578/2017  

 
 umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknuté pozemky automobilmi, 

mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených s prevádzkou, 
údržbou, odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv a  rekonštrukcií 
verejného vodovodu  
 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z  vecného bremena – Považskej 
vodárenskej spoločnosti a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica,                
IČO: 36 672 076 

 
 za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú Znaleckým posudkom č. 15/2018, 

vyhotoveným znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, Odhad 
hodnoty nehnuteľností, Ing. Andrejom Gálikom, Nad Tehelňou 11, 911 01 
Trenčín, vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena                       
na pozemkoch parc. KN – C č. 4358, 4359/2 k. ú. Dubnica nad Váhom, ktorým 
bola stanovená hodnota jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena                
vo výške 0,59 EUR/m2, čo je pri výmere 3002 m2 náhrada zaokrúhlene 
celkom vo výške 1780,00 EUR (slovom: jedentisícsedemstoosemdesiat eur), 
ktorú uhradí  INTERNACIONAL CONSULTING, spol. s.r.o., Palackého 29,            
911 01 Trenčín. 
 

 


	s c h v a ľ u j e

