
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. 6500 k. ú. Nové Mesto nad Váhom, nachádzajúcom sa v obci 
Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom,  
 
parcela  registra „E“ 
 
- pozemok parc. č.  1419/2 o výmere  9052 m2, druh pozemku ostatná plocha:    
 
 právo prechodu osôb a prejazdu vozidiel z dôvodu prístupu k pozemkom 

registra „C“ parc. č. 5883/4 o výmere 3033 m2, druh pozemku ostatná plocha  
a parc. č. 5881/3 o výmere 20849 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie,  k.ú. Nové Mesto nad Váhom  
  

-  v rozsahu dielu č. 1 vo výmere 20 m2,  
 

 zriadenie a uloženie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu 
 

 užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 
modernizácie a akékoľvek stavebné úpravy verejnej kanalizácie a verejného 
vodovodu a ich odstránenie 

 
-  v rozsahu dielu č. 2 vo výmere 51 m2  a dielu č. 3 vo výmere 45 m2,  

 
podľa Geometrického plánu č. 50391551-173-19 na vyznačenie vecného bremena 
práva prechodu a prejazdu na pozemku E KN p. č. 1419/2 a práva uloženia 
inžinierskych sietí na pozemku E KN p.č. 1419/2, vyhotoveného dňa 04.12.2019   
Ing. Vladimírom Bulkom, GEOAGRO s.r.o.,  913 05 Ivanovce 264, IČO: 50391551, 
úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 
19.12.2019 pod č. G1-996/2019  

 
 na dobu neurčitú 

 
 v prospech RDP, s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 2575/3B, 915 01 Nové Mesto               

nad Váhom, IČO: 50 519 107 a každodobého vlastníka pozemkov registra „C“ 
parc.  č. 5883/4 o výmere 3033 m2, druh pozemku ostatná plocha  a  parc.              
č. 5881/3 o výmere 20849 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,           
k.ú. Nové Mesto nad Váhom, verejnej kanalizácie a verejného vodovodu  
 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle platných Zásad 
hospodárenia s majetkom TSK vo výške 7,95 EUR/m2, čo je  pri výmere 116 m2 
jednorazová náhrada celkom vo výške 922,20 EUR (slovom: deväťstodvadsaťdva 
eur dvadsať centov).  


	s c h v a ľ u j e

