
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť    

     V súlade so zákonom NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia  s majetkom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení  predkladáme Zastupiteľstvu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

 
II. Osobitná časť         

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením číslo 23/2018            
zo dňa 29.1.2018 schválilo 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. 3247 k. ú. Dolná Súča, 
nachádzajúcich sa v obci Dolná Súča, okres Trenčín, parcely  registra „C“ - parc.          
č.  7853/1 o výmere  2569 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc.          
č.  7854/1 o výmere  12604 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria: 

 zriadenie, uloženie, užívanie, prevádzkovanie, opravy VN siete vybudovanej 
v rámci stavby „TN – Dolná Súča, TS, NNK, NNV“ v obci Dolná Súča 

 

 vstup osôb a  vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv, rekonštrukcie, 
modernizácie VN siete v rámci stavby „TN – Dolná Súča, TS, NNK, NNV“ 
v obci Dolná Súča  
 

 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 34125361-103/2017 na vyznačenie 
vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí (elektrického 
vedenia) cez parcely č. 7853/1 a  7854/1, vyhotoveného dňa 17.08.2017          
Ing. Branislavom Hindickým, GEOplán Trenčín, s.r.o., geodetická kancelária, 
Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, IČO:34125361, úradne overeného Okresným 
úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 30.08.2017 pod č. 1167/175. 

 
V súlade s citovaným uznesením uzavreli oprávnený z vecného bremena s povinným 
z vecného bremena Zmluvu o zriadení vecného bremena číslo 2018/0106 zo dňa 
12.03.2018. Po zaplatení jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena        
vo výške 1660,00 EUR a správneho poplatku za vklad práva vecného bremena 
oprávneným z vecného bremena podal TSK návrh na vklad práva vecného bremena. 
V rámci katastrálneho konania o predmetnom návrhu katastrálny odbor Okresného 
úradu Trenčín prerušil konanie vedené pod číslom V 2478/2018 s odôvodnením, že 
nebol predložený geometrický plán na vyznačenie rozsahu vecného bremena pokiaľ 
ide o vstup osôb a  vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv, rekonštrukcie, 
modernizácie VN siete v rámci stavby „TN – Dolná Súča, TS, NNK, NNV“ v obci 
Dolná Súča. 

  
    V záujme doriešenia veci a so súhlasom oprávneného z vecného bremena bol 
pripravený predmetný materiál na prerokovanie a schválenie zastupiteľstvu, ktorým 
je návrh na zmenu uznesenia číslo 23/2018 zo dňa 29.01.2018 tak, že sa z jeho 
pôvodného textu vypustia slová „vstup osôb a  vjazd vozidiel z dôvodu údržby, 
opráv, rekonštrukcie, modernizácie VN siete v rámci stavby „TN – Dolná Súča, TS, 
NNK, NNV“ v obci Dolná Súča“.  
 


