
Návrh na uznesenie 
 
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa   
06.05.2019  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 nachádzajúcich sa v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce    
nad Bebravou, v katastrálnom území Bánovce nad Bebravou, zapísaných na: 
 
- LV č. 4595 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „E“ evidované na  mape 

určeného operátu:  
 

- pozemok parc. č. 1500  o výmere 18116 m2, druh pozemku zastavaná plocha           
a nádvorie, 

 

- pozemok parc.   č. 1692/100   o   výmere   4459 m2,   druh   pozemku  orná   pôda, 
 

- pozemok parc.   č. 1713/101   o   výmere   4106 m2,   druh   pozemku  orná   pôda, 
 
- LV č. 1304 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované na   

katastrálnej mape:  
 

- pozemok parc. č. 2510/1  o  výmere  10382 m2,  druh  pozemku ostatná  plocha: 
 
 zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 

 

 užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby 
a jej odstránenie 
 

 v  rozsahu vyznačenom v  geometrickom pláne č. 34125361-217/2018, 
vyhotoveného dňa 14.12.2018 Ing. Máriou Krchňavou, GEOplán Trenčín, s.r.o., 
Dolný Šianec 1,  911 48 Trenčín, IČO: 34125361, úradne overeného Okresným 
úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 17.01.2019           
pod č. 3/2019 

 
 na dobu neurčitú  

 
 v prospech oprávneného z vecného bremena – Západoslovenská distribučná, 

a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 
 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú Znaleckým posudkom číslo 14/2019, 
vypracovaného znalcom, Ing. Miroslavom Velkom, Devínska cesta 1, 841 04 
Bratislava, ev. číslo 913748 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného 
bremena - práva  uloženia podzemných inžinierskych sietí s ochranným pásmom 
vonkajšieho podzemného elektrického VN vedenia na stavbu „PE Bánovce               
nad Bebravou, VNK“, stavebný objekt „SO 01 – VN podzemné vedenie“ v rozsahu 
podľa GP č. 34125361-217/2018, ktorým bola stanovená jednorazová odplata             
za zriadenie vecného bremena vo výmere 1828 m2 zaokrúhlene celkom vo výške 
4900,00 EUR (slovom: štyritisícdeväťsto eur). 


	s c h v a ľ u j e

