
Návrh na uznesenie 
 
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa   
27.04.2020  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 pozemku zapísanom na LV č. 4015 k.ú. Kubrá, nachádzajúcom sa v obci Trenčín, 
v  okrese Trenčín,  
 
parcela  registra „E“ 
 
-   pozemok parc. č.  2682/1 o výmere  3145 m2,  druh  pozemku ostatná plocha:      

   
 existenciu, prevádzkovanie, vykonávanie údržby, opráv, rekonštrukcií,            

či akýchkoľvek iných úkonov potrebných na zabezpečenie bezpečnej 
prevádzky plynárenských zariadení a uplatňovania práv a  plnenia 
povinností prevádzkovateľa distribučnej siete v súvislosti s  týmito 
zariadeniami  
 

v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. 44566727-086/2019 na zriadenie 
vecného bremena na pozemku registra E č. 2682/1, vyhotoveným dňa 25.10.2019 
Ing. Evou Bajzíkovou, MAP GEO s.r.o., Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO: 
44566727, úradne overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom 
dňa 14.11.2019  pod č. 1524/19 (diel č.1 vo výmere 22 m2),  

 
 vstup a vjazd osôb a motorových vozidiel oprávneného z vecného bremena 

alebo ním poverených osôb na zaťažený pozemok za účelom zabezpečenia 
činností súvisiacich s prevádzkou, údržbou, opravami, rekonštrukciou            
či akýmikoľvek inými úkonmi potrebnými na zabezpečenie bezpečnej 
prevádzky týchto plynárenských zariadení a uplatňovania práv a plnenia 
povinností prevádzkovateľa distribučnej siete v súvislosti s týmito 
zariadeniami, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu bude 
vzťahovať na celú dotknutú nehnuteľnosť 
  

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z  vecného bremena – SPP – 
distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 

 
za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle platných Zásad hospodárenia 
s majetkom TSK pre mesto Trenčín vo výške 15,93 EUR/m2, čo je pri výmere 22 m2 
jednorazová náhrada celkom vo výške 350,46 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur 
štyridsaťšesť centov), ktorú uhradí Dolná kopanica s.r.o, Kubranská č. 46/60, 911 01 
Trenčín. 


	s c h v a ľ u j e

