
Návrh na uznesenie 
 
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa   
14.05.2018  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. 6584 k.ú. Považská Bystrica,  nachádzajúcich 
sa v obci Považská Bystrica,  okres Považská Bystrica,  
 
parcely  registra „C“ 
 
-  pozemok parc. č.  3700/5 o výmere  18160 m2,  druh  pozemku zastavané plochy       

 a nádvoria,   
 
-   pozemok parc. č. 3700/39 o výmere  22 m2, druh pozemku zastavané plochy        

a nádvoria: 

 
 umiestnenie zariadení objektu č. 673-00 - Preložka verejného osvetlenia 

v križovatke pri ČS PHM ESSO stavby „Diaľnica D-1 Sverepec – Vrtižer              
I. úsek (mestské komunikácie)“  

 umožniť v nevyhnutnej miere vstup na dotknuté pozemky automobilmi, 
mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených s údržbou, 
prevádzkou, odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv a rekonštrukcií 
zariadení objektu č. 673-00 - Preložka verejného osvetlenia v križovatke pri 
ČS PHM ESSO stavby „Diaľnica D-1 Sverepec – Vrtižer I. úsek (mestské 
komunikácie)“  

 bez súhlasu vlastníka objektu č. 673-00 - Preložka verejného osvetlenia 
v križovatke pri ČS PHM ESSO stavby „Diaľnica D-1 Sverepec – Vrtižer           
I. úsek (mestské komunikácie)“ neumiestňovať nad objektom a ochranným 
pásmom elektrických vedení a elektroenergetických zariadení vyznačenom 
v geometrickom pláne stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, 
nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne 
úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k objektu, 
rešpektovať pásma ochrany v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. v platnom 
znení v prospech Mesta Považská Bystrica  
 

 v rozsahu dielu č. 24 vo výmere 62 m2, dielu č. 31 vo výmere 5 m2   
   

podľa Geometrického plánu č. 45/2017 na vyznačenie vecného bremena v práve 
uloženia inžinierskej siete „SO 673-00 Preložka verejného osvetlenia v križovatke 
pri ČS PHM ESSO“ na pozemkoch reg. E KN p. č. 6111/6 a ďalších, pozemkoch 
reg. C KN p. č. 3700/5, 3700/39 a ďalších, vyhotoveného dňa 08.08.2017                 
Ing. Vladimírom Peťkom, GEO IGS, s.r.o., Košická 20, 821 09 Bratislava,                
IČO: 35 918 128, úradne overeného Okresným úradom Považská Bystrica, 
katastrálnym odborom dňa 4. septembra 2017 pod č. 583/2017  

 
 celkom vo výmere 67 m2  

 
 na dobu neurčitú  



 v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena – Mesta Považská 
Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica, IČO: 317667 

 
 za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú Znaleckým posudkom č. 061/2018, 

vyhotoveným znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvia: Odhad hodnoty 
nehnuteľností, Pozemné stavby, Ing. Jozefom Zahradníkom, Vodárenská 
2022/14, 058 01 Poprad, vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného 
bremena na pozemky v k. ú. Považská Bystrica podľa GP č. 45/2017, ktorým bola 
stanovená hodnota jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena                
vo výške 29,72 EUR/m2, čo je pri výmere 67 m2 náhrada celkom vo výške 
1991,24 EUR (slovom: jedentisícdeväťstodeväťdesiat jeden eur dvadsaťštyri 
centov), ktorú uhradí investor – Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská 
cesta 14, 841 04 Bratislava. 
 

 


	s c h v a ľ u j e

