
Dôvodová správa 
 

 
I.Všeobecná časť 

 

 Účelom predkladaného materiálu Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja je schválenie zriadenia vecného bremena v zmysle § 9c a 
§ 9d zákona      NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom 
TSK z júla 2014, schválených uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja                č. 137/2014 zo dňa 07.07.2014. 
 

 
 

II.  Osobitná časť 
 
 Trenčiansky samosprávny kraj je výlučným vlastníkom pozemkov v k. ú. 
Bojnice, okres Prievidza zapísaných na LV č. 53, vedených Okresným úradom 
Prievidza, katastrálnym odborom, ktorých správcom je Nemocnica s poliklinikou 
Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice ako pozemky 
CKN p. č. 845/1, 845/3 - druh pozemku ostatné plochy a p.č. 845/4 - druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria spolu o výmere 1 581 m². 
 
 Spoločnosť DUKE, s.r.o. so sídlom Podjazdová I. 2673/14, 971 01 Prievidza 
požiadala dňa 20.01.2016 Trenčiansky samosprávny kraj, ako výlučného vlastníka 
predmetných pozemkov o zriadenie vecného bremena pre uloženie inžinierskych 
sietí na uvedených pozemkoch podľa Geometrického plánu č. 44/2016 zo dňa 
23.02.2016 vyhotoveného spoločnosťou Patricius Sova- GEOSTREAM so sídlom 
Šumperská 44/35, 971 01 Prievidza, úradne overeného Okresným úradom 
Prievidza, katastrálnym odborom.  
 
 
 Vecné bremeno spočíva: 
 

- v povinnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja ako vlastníka 

predmetných pozemkov a povinného z vecného bremena na pozemkoch CKN 

p.č. 845/1, 845/3 a 845/4 strpieť v prospech oprávneného z vecného bremena, 

spoločnosti DUKE s.r.o. so sídlom Podjazdová I. 2673/14, 971 01 Prievidza, 

právo uloženia inžinierskych sietí , strpieť líniové stavby na uvedených 

pozemkoch a strpieť právo vstupu na pozemky za účelom vykonania opravy  a 

údržby predmetných stavieb po predchádzajúcom oznámení správcovi.  

 

  Zriadenie vecného bremena je určené na časovo neobmedzenú dobu, 

odplatne za jednorazovú náhradu stanovenú Znaleckým posudkom č. 3/2016, 

ktorý vyhotovila Ing. Anna Žiaková, znalkyňa z odboru „ Stavebníctvo- 

Odhad hodnoty nehnuteľností“ v sume 3 4 6 , 5 0 € (slovom: 

tristoštyridsaťšesť eur a päťdesiat centov).  

 

 

 


